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Adeus Mariano Rego 
Obriga 

A notlcia chegou fria como o tempo, triste 
como \un adeus! 

Morreu o "Ribeirinha", o bom e doce Mariano 
Rego, que nasceu na Freguesia que Ihe deu a 
alcimha, na Ilha de Sâo Miguel, no dia 22 de 

Janeiro de 1928. Deixou-nos no dia 12 de 
Abril de 2000. 

Chegou a Providence-USA, em 24 de Jimho 
de 1953 e, ao Canadà, em 1957. 

Foram 72 anos cheios de vida, dando o 
melhor de si a todos os que tiveram o 

privilégio de o conhecer, pessoal e 
profissionalmente, sem esquecer a familia que 
tanto amou e respeitou. À viùva Maria da Luz 

e às filhas e netas, enviamos repetidas e 
respeitosas condolências. 

Adeus Mariano Rego. Obrigado por tudo! 
Que o Senhor Santo Cristo dos Milagres, que 

tanto veneraste, te dê a paz que mereces. 

tu or 

Justa homenagem ao 
mfisico Antônio Amaro 
A "Casa do Alentejo", em Toronto, realizou uma festa muito 

bonita de homenagem ao musico Antonio Amaro, um autêntico 
amante da Guitarra Portuguesa, um homem e um artista que se 



2 CANADA 
Quinta-feira, 20 Abril, 2000 

O MILÉNIO 

Coluna 
sein vertebras Jâ tinha visto milhares de condutores de 

automôvel -homens e mulheres- a dirigir os 
seus carros e a falar nos sens telemôveis 
com a maior das descontracçôes, sem a 

atençâo dévida ao movimento do trâfego. Se a 
Policia tomasse mais cuidado corn as suas 
obrigaçôes julgo que se evitariam muitos dos 
desastres que acontecem por ai e os seguros nâo 
aumentavam da forma que todos sabemos e 
"sentimos" na carteira... 
Mas, um dests ùltimos dias, logo pela manhâ, vi 
algo que me assustou. Uma senhora, mesmo à 
minha frente, conduzia a sua bicicleta corn uma 

das mâos e, corn a outra, falava calmamente 
no seu telemôvel! 
Mudei imediatamente de linha. 
Como é que é possivel uma pessoa 
consciente, conduzir um veiculo de duas 
rodas, corn uma sô mâo e falar ao mesmo 
tempo ao telefone? Possivel é, pois a 
senhora estava a fazê-lo à minha frente, o 
problema é que o fazia pondo em risco o 
seu fisico e o de terceiros. 
Meu Deus, como os tempos mudam tâo 
vertiginosamente. Quanto mais avançamos 
tecnologicamente mais nos atrasamos no 
respeito por nos prôprios e pelos outros. 

Sera isto progresse? 

JMC 

O Vèrettdor Mûria Silm 
* 4â ns boas vindas m 
^ hemiekulo da Câmara 
de Toronto aosfinalistas 

de Biologia Madeirenses 

xu XTJ 

Pâscoa! 

Desejamo-vos uma doce e Santa Pâscoa. 
Nesta Pâscoa de 2000, fazemos votos de 

que também possam dedicar um pouco 
de vos aos outros. 

Participem nas festas da Pâscoa e, se'quiserem, 
comecem por ver os nossos amigos da Sociedade 
dos Déficientes Fisicos Portugueses que 
apresentaram jâ duas peças teatrais na Terra Nova 
e na St. Christopher House e, vâo repeti-las, sexta- 
feira, dia 28 de Abril, às 13:30 horas, no 
First Portuguese C.C.Centre. 
As peças têm por titulo "Ser 
Independente" e "José, Joâo ejoaquim: 
Segurança- no Trabalho", corn 
encenaçào de Aida Jordâo e corn os 
intérpretes Maria Almeida, Isaura 
Carneiro, Nérea Correia, Antonio 
Oliveira, Evangelina Venâncio, Evelino 
Vieira e Leonilde Vieira. 

AMALIA vai ter a sua homenagem no 
proximo dia 22 de Abril, com a 
participaçâo da sua irmâ Celeste 
Rodrigues e vârios artistas residentes 
em Toronto e arredores. OJantar terâ 
lugar no salâo de festas do First 
Portuguese CCC, pelas 20:00 horas, 
numa realizaçâo do prôprio clube. 
As réservas para o jantar-homenagem a 
AMALIA podem ser feitas pelos 

telefones: (416) 531-9971, ou 531-9972. 
Falem corn Rosa de Sousa. 

Os estudantes finalistas do Curso de 
Biologia da Universidade da 
Madeira, Paulo Santos, Dinarte 
Teixeira, Roberto Camacho, Nélio 
Freitas, Marco Ferreira, Ricardo 
Teixeira, Joâo Faria, Sara Ferreira, 
Sandra Barradas, Rubina Leça, Mârcia Ornelas, 
Carolina Ornelas e Rosa Pestana, lideradas pela 
Professora Dra. Manuela Gouveia -Directora do 
Curso-, visitaram Toronto durante alguns dias, 
seguindo depois para Montreal e Vancouver onde 
terminam a digressao. Os jovens finalistas 
mostraram-se encantados com Toronto, com a 

comunidade portuguesa e, decepcionados, por 
apenas demorarem no Canadâ... 12 dias. A cidade, 
o Madeira Park, a Câmara Municipal de Toronto 
onde foram recebidos pelo Vereador Mârio Silva, a 
Universidade de Toronto com o cicerone Professor 
Dr. José Carlos Teixeira, a CN Tower e Niagara 
Falls, foram locals que entusiasmaram os Jovens 

Biologistas madeirenses. Foi uma Pâscoa 
fora da familia mas "em casa" como nos 
mencionou Paulo Santos. Continuaçâo de 
boa digressâo ao Canadâ e melhor regresso 
à Ilha natal, sâo os nossos votos. 

Por falar em estudantes, nâo esqueçam que 
os jovens da St. Mary's Catholic Secondary 
School, apresentam sâbado, dia 29, às 
20:00 horas, a "11a. Noite Cultural 
Portuguesa" com teatro, folclore, cantigas, 
miisica de dança e actuaçào da Luso-Can 
Tuna. Informaçôes e réservas pelo telefone: 
(416) 393-5528. Falem corn Fâtima de 
Sousa. Parabéns! 
E, de novo, BOA PÂSCOA! 

JMC 

O Vice-Consul Crescendo Ferreira junto dos 

estudantes finalistas Madeirenses na Câmara 

de Toronto 
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Duas mil crianças provenientes de 
dioceses de quase todo o pais vâo 
estar em Fâtima no dia 13 de Maio 
para saudar o Papa Joâo Paulo II, 
revelou à Agência Lusa fonte do 
santuârio. De acordo corn o padre 
Querubim da Silva, que faz parte da 
comissâo organizadora da cerimônia 
de beatificaçâo dos pastorinhos, o 
Secretariado Nacional de Educaçâo 
Cristâ esta a seleccionar crianças da 
maioria das catequeses das dioceses 
do pais para cantarem o terço em 
Fâtima. As duas mil crianças vâo 
estar no Santuârio às 08:00 da manhâ 
de sâbado "para recitar o terço corn 
cânticos dos mistérios do rosârio e 
também relacionados corn a prôpria 
beatificaçâo", cuja cerimônia terâ 
inicio às 09:30, integrada na homilia 
presidida pelo Papa. Duzentas 
crianças vâo estar no interior da 
Capelinha das Apariçôes a cantar o 
terço e as restantes um pouco por 
todo o recinto. "Foi sugerido aos pais 
que as crianças se vistam corn trajes 
semelhantes aos da época em que os 
pastorinhos viveram, mas o Santuârio 
vai distribuir-lhes camisolas corn o 

logotipo de Fâtima, composto pelas 
imagens de Nossa Senhora, 
Francisco, Jacinta e Lücia", 
acrescentou. Além das camisolas e 
bonés, serâ entregue um saco a cada 
criança contendo alimentos, âgua e 
um terço que o Santuârio pretende 
oferecer. As duas mil crianças, 
metade provenientes da catequese de 
Fâtima e da diocese de Leiria, terâo 
idades compreendidas entre os oito e 
os 11 anos, que correspondem às dos 
videntes. "Também é possivel que 
sejam levadas a Fâtima algumas 
crianças que estejam internadas no 
Hospital Pediâtrico D. Estefânia" de 
Lisboa, num acto simbôlico para 
recordar o local onde um dos 
pastorinhos - Jacinta Marto - foi 
tratado durante mais de um ano à 
febre pneumônica, doença que lhe 
viria a provocar a morte. As crianças, 
que estarào acompanhadas por duas 
centenas de catequistas, vâo ficar 
instaladas no Centro Apostôlico 
Paulo VI, perto do Santuârio, onde 
vâo pernoitar e corner. O padre 
Querubim da Silva disse ainda que é 
possivel que algumas crianças estejam 

présentes no santuârio no dia 12 de 
Maio, sexta-feira, cerca das 19:30, 
hora prevista para a chegada do Papa 
ao recinto nesse dia. Pouco antes, 
quando Joâo Paulo II chegar a 
Lisboa, às 18:00, receberâ igualmente 
as boas-vindas de uma centena de 
crianças das catequeses da parôquia 
de Nossa Senhora de Fâtima e dos 
colégios "O Beiral" e Cesârio Verde, 
segundo disse à Lusa o padre Duarte 
Cunha, responsâvel no Patriarcado 
pela organizaçào desta iniciativa. 
"Também estarào no grupo algumas 
crianças do Hospital D. Estefânia 
desde que o seu estado de saüde lhes 
permita deslocarem- se ao aeroporto", 
acrescentou. Uma outra fonte do 
Patriarcado de Lisboa disse à Lusa 
que, em Novembre do ano passade, 
quando o Papa decidiu vir a Fâtima 
para beatificar os pastorinhos Jacinta 
e Francisco Marto, "manifestou o 
desejo de ver crianças no santuârio". 
Dai que, no âmbito da beatificaçâo 
dos videntes de Fâtima a 13 de Maio, 
a igreja catôlica tenha lançado uma 
campanha nacional de oraçâo corn 
crianças. 

D'Alema enfrenta Parlamento 
Primeiro-ministro esta pronto a formar novo governo ou a ceder 

o lugar a um candidato que agrade mais ao centro-esquerda 
A crise politica italiana inicia agora o 
seu percurso parlamentar, depois da 
demissâo apresentada pelo primeiro- 
ministro, Massimo D'Alema, ao 
Présidente da Repùblica, que preferiu 
nào ser o primeiro interlocutor da 
soluçâo para esta crise, mas deixar ao 
Parlamento a decisâo de julgar a 
responsabilidade e o destino da 

coligaçâo de Governo e do seu lider. 
D'Alema, que com a sua participaçâo 
activa deu um carâcter politico e 
nacional a uma campanha eleitoral de 
cariz regional, baseou na 
responsabilidade pela derrota a razâo 
para a demissâo, mas disse-se pronto a 
aceitar um novo governo ou a ceder o 
cargo a um candidato que agrade mais 

ao centro da aliança. Declarou- 
se no entanto contrârio a toda 
e qualquer hipôtese de eleiçôes 
antecipadas, reclamadas alto e 
bom em som pelo chamado 
Polo da Liberdade (Liga Norte, Força 
Itâlia e Aliança Nacional), por 
favorecer a realizaçâo do referendo 
sobre a lei eleitoral. Este referendo é 
um dos cinco jâ aprovados pelo 
Tribunal Constitucional para o 
proximo dia 21 de Maio e deverâ de 
uma vez por todas decidir quai o 
método do voto, se o sistema 
maioritârio se o proporcional, e, 
depois, jâ corn a nova lei, levar o pais às 
urnas. Principal derrotado e 
responsâvel pelos resultados destas 
eleicoes, D'Alema deve enfrentar um 
centro-esquerda dividido, conflituoso 
entre os vârios aliados e sem um claro 
desenho de quai o caminho politico a 
seguir. 
Segundo o Diario de Noticias, uma 
situaçào que se iniciou justamente corn 
o afastamento de Romano Prodi, 
actual présidente da Comissâo 
Europeia e cujo nome começou jâ a 
circular como outro provâvel candidato 
para resolver esta dificil crise. D'Alema 
sabe que esta crise significa o epilogo 

da sua liderança e sabe que deve ser o 
Parlamento, que corn a sua maioria o 
empossou como primeiro-ministro, a 
demonstrar se ainda existe essa 
maioria, respondendo ao pedido de um 
voto de confiança. Numa esquerda 
dividida, o ünico ponto em que todos 
estâo de acordo é a certeza de que os 
tempos de D'Alema como lider 
terminaram. Isolado e abandonado por 
todos, criticado, D'Alema sabe que nào 
estâ em condiçôes de defrontar o 
Parlamento e travar uma batalha para 
poder continuar como primeiro- 
ministro. 
A sua insistência em realizar o 
referendo sobre a lei eleitoral e a 
oposiçào à dissoluçâo do Parlamento 
significam apenas uma ultima tentativa 
de nào ver dilacerar-se a aliança de 
centro-esquerda, jâ que os partidos 
estâo unidos sobre estas duas questôes. 
Mas é ôbvio que o clima emotivo destes 
resultados nâo permite pensar que as 
eleiçôes antecipadas nâo sejam a ünica 
e possivel soluçâo para esta crise... 

Podemos Tornar 

o Seu RRSP 

Mais Eficiente 

Para Que Nào 
Nécessité 
Trabalhar Demais. 

Nâo aceite baixas taxas de 
juros. Posso mostrar-lhe uma 
variedade de investimentos 

apropriados que o ajudarâo a 
receber mais na sua reforma. 

Contacte-me boje mesmo 

Edward Jones AO Serviço de 
Investidores Inviduais. 

Membre CIPF www.edwardjones.com 
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Tragédia très anos apôs 
0 massacre de Amarante 

£m 16 de Abril de 1997 o Pais acordava chocado coin o crime registado na "boite" 
Meia Culpa onde morreram 13 pessoas 

A Polîciajudiciâria (PJ) referenciou jâ 
vârios suspeitos de envolvimento no 
incidente na discoteca Luanda, mas 
ainda nâo foi feita qualquer detençâo, 
anunciou o inspector Joâo de Sousa. 
O coordenador da secçâo de 
homicidios da Judiciâria disse que, 
quando a brigada da PJ chegou ao 
local, os corpos das vitimas mortals jâ 
tinham sido retirados do interior 
da discoteca pela PSP, o que nâo é 
um procedimento normal, 
embora nâo deva prejudicar as 
investigaçôes. 
A PJ encontrou duas botijas de 
gâs em spray, de produçâo 
industrial, que terâo sido lançadas 
para a pista da discoteca, cujo 
conteùdo foi identificado pelas 
autoridades, nâo havendo ainda 
confirmaçâo laboratorial. O 
inspector escusou-se a adiantar 
quai o tipo de gâs utilizado, 
manifestando a convicçào de que 
este nâo terâ sido a causa da 
morte das sete pessoas. Segundo 
referiu, o pânico gerado pelas 
circunstândas e os conséquentes 
atropelos poderâo estar na origem 
das mortes. 
A tragédia de domingo na 
discoteca Luanda ocorreu 
exactamente très anos depois do 
crime que provocou 13 mortos e 
22 feridos noutra discoteca, a 
Meia Culpa, em Amarante. Foi o 
crime mais violento cometido em 
Portugal em tempo de paz e que, 
segundo o primeiro-ministro, poderâ 
ter tido influência no "acto 
tresloucado" que domingo vitimou 
sete pessoas na ex-discoteca Benzina. 

j'Talvez o facto de ser um aniversârio 

de uma data igualmente trâgica possa 
ter tido alguma influência", disse 
Antonio Guterres, acrescentando ter 
recolhido informaçôes junto da 
Câmara de Lisboa e dos ministros da 
Administraçâo Interna e da Justiça 
sobre este "crime hediondo". Recorde- 
se que, na madrugada de 16 de Abril 
de 1997, très homens encapuzados 

entraram no Meia Culpa - uma 
discoteca que funcionava como bar de 
alterne - armados e carregando bidôes 
de gasolina, que rapidamente 
espalharam pelo recinto, ateando-lhe 
fogo e fugindo de seguida. 
A ideia era pregar um susto aos donos 
da boite. Nada melhor que um 

incêndio... A cena macabra começa 
cerca das quatro da manhâ, quando 
param o carro junto ao edificio 
Crystal Center, que alberga o 
estabelecimento. 
Quando dois clientes se preparam 
para sair do Meia Culpa, os 
operacionais - gente da noite, da 
segurança, das cobranças dificeis e do 

boxe - irrompem pela boite, 
empurrando-os para dentro sob a 
ameaça das armas. 
As 35 pessoas que se encontravam no 
interior, entre clientes, empregados e 
alternadeiras, recuam até â porta de 
emergência. Mas esta era uma "porta 
virtual". Um dos operacionais dispara 

contra as prateleiras e gera-se o 
pânico. A gasolina é espalhada, o fogo 
ateado e ouvem-se os gritos de horror. 
Quem escapou teve de sair pela porta 
principal. O Tribunal de Penafiel 
condenou cinco dos oito arguidos à 
pena mâxima, 25 anos de prisâo, e ao 
pagamento de mais de 310 mil contos 
de indemnizaçôes aos lesados e 

familiares dos mortos. Ficou 
provado que o incêndio foi 
ordenado pelo proprietârio do 
Diamante Negro, José Queirôs, 
uma boite rival que "dominava a 
noite" de Amarante até â 
abertura do Meia Culpa. Para 
além de Queirôs, o tribunal 
condenou â pena mâxima os très 
operacionais - César, Ricardo e 
Filipe - e Artur Jorge, 
intermediârio na sua 
contrataçâo. Os jovens que 
roubaram o carro utilizado no 
crime, Octâvio e Jaime, foram 
condenados a um ano de prisâo, 
corn pena suspensa por très 
ânos, e Alvaro Pinto, que 
conduziu os operacionais ao 
Meia Culpa, foi absolvido. Mas, 
très anos depois do massacre, 
ainda ninguém recebeu 
qualquer indemnizaçâo. 
As vitimas accionaram a acçâo 
executiva, nomeadamente dos 
bens a penhorar. 

Sô que os bens patrimoniais dos 
acusados sâo escassos. Apenas 
Queirôs possuia um patrimônio 
significative. Além da boite, tinha 
uma luxuosa moradia. Mas o 
"cérebro" do atentado transferiu os 
seus bens para os nomes de 
familiares. 

Viveiros Supermarket 
Comemora 75 anos de serviço à comunidade 

A famüia Viveiros, além dos melhoramentos nas instalaçôes, oferece nesta quadra 
festiva de aniversârio e da Pâscoa, preços verdadeiramente excepeionais, 

agradecendo a preferêneia dos amigos e clientes: 
Produtos de lavar Fabuloso a $2.99; Azeite Saloio a $4.99 a lata; Camarào cozido, 

caixa de 5 Kgs a $22.99; Polvo Atlantic a $4.59 o rolo; 
Galinha Prime a $3.99 cada; Tocos de galinha a $.69 a libra; 

Linhas de crochet Ancora a $22.99 a caixa. E muito mais. 

Visite VIVEIROS Supermarket ne 1453 Queen SL WesL entre a Mississauga Road e a Mavis, em Rrampton 
Encemende pele telelene: 453-5619 

Os supermercados pequenos têm os sabores tradicionais 
que os grandes nâo conseguem. 

Para todos boa e Santa Pâscoa! 

PORQUE o IMPREVISTO 
JÂO TEM HORA MARCAD. 

Tome as decisôes cerias sobre o seu fuluro. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçào de heranças (24 HORAS) 

DANIEL FERNANDES TEL; (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 
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Decorreu com grande da Defesa do Canada Arthur 
entusiâsmo e simpatia o jantar Eggleton e a Ministra da Cidadania e 
de angariaçâo de fundos para Imigraçâo do Canada Elinor Caplan. 

a campanha eleitoral de Mario Silva e De salientar o discurso feliz e 
Betty Disero, Vereadores da Câmara importante de Mario Silva, o discurso 

do politico jâ ambientado e que sabe 
o que quer e para onde vai e, 
naturalmente, da Ministra da 
Imigraçâo Elinor Caplan que, 
salientou corn oportunidade, a 
necessidade de o Canada abrir as 
portas a novos imigrantes em 
determinados ramos de serviços e, 
especialmente, nos casos de 
reunificaçâo familiar. 
Curioso também o momento em que 
Mario Silva e Betty Disero 
apresentaram-se corn um enorme 
cartaz onde pediam a recandidatura 
de Mel Eastman à Câmara Municipal 
de Toronto. Houve um prolongado 
aplauso no salâo da Local 183, sinal 
de que os présentes estavam de 
acordo corn o pedido dos dois 

Municipal de Toronto, que contou 
corn a presença de centenas de 
apoiantes e convidados especiàis 
como Tony Dionisio dinamizador da 
festa. Mayor Mel Eastman, o Ministre 

Cuide do seu Coraçâo 
A "Access Alliance 
Multicultural Community 
Health Centre" realiza 
um programa gràtis 
intitulado "Cuide do Seu 
Coraçâo", que terâ lugar 
no dia 2 de Maio, das 
09:30 am até ao meio-dia. 
Inscrevam-se contactando 
a Lesly, pelo telefone: 
(416) 324-0927, Ext. 232. 
Èspaço limitado. 

Conselheiros Municipais. Agora, seu melhor e, corn amigos e apoios 
dépende do prôprio Mel Eastman como os vistos no jantar, vamos ter 
aceitar ou nâo o desafio. Mario Silva e Betty Disero, por mais 
Certes ficamos de que uns e outres anos. 
vào, até âs prôximas eleiçôes, dar o JMC 

T>eseja aos amigos e ciientes 
uma Tâscoa cfxeia de fiarmonia jamdiar, 

resyeito e muito amor. 
FERNANDA e 
CRISTINA 
desejam a todos vos 
uma Santa Pâscoa. 

Visite a ^miVE££Æm na (gafferna 
(lojwig Centre, na ‘Dufferin e Dujiont, em T"monta. 

(416) 531 - 5000. 

Com a Happii MIORi podem lit das disiâocias 0 coohecor 0 mpodo. 
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Para alétn de ter sido dos primeiros a 
acompahar os fadistas que nos visitavam e, 
naturalmente, os que aqui se radicaram, 
Antonio Amaro foipioneiro na construçào 
de instrumentos de corda e souhe, com a 
sua enorme simpatia, consquistar amizades 
e admiradores. 

Depois de um minute de silêncio por Mariano Rego, 
pelo palco da Casa do Alentejo desfilaram artistas e 

amigos que nào quiseram faltar 
a este encontre de homenagem. 
Présentés, os mùsicos Nuno 
Cristo, Tony Melo, José Pereira, 
Leonardo Medeiros, Gabriel 
Têves e Hernani Raposo. A festa 
começou corn a pequenita 
graciosa Veronica, oferecendo 
dois fados, dois beijos e um 
postal ao Antonio Amaro. 
Depois, as vozes de Mario Jorge, 
Maria Gomes, Manuel Moura, 
Joâo Ledo, Fernandes Monteiro, 
Victor Manuel, Mario 
Domingos, Joâo Catalarrana, 
Floriano Rodrigues, Olavo 
Xavier, Fernanda Diniz, Aveline 
Teixeira, Bento Chicharo e Guida Figueira. 
A maior prenda recebida por Antonio Amaro foi, 
logicamente, o aplauso e carinho dos amigos que 
enchiam a sala da Casa do Alentejo mas, hâ que 
salientar a presença de seu filho Carlos Amaro, e de 
algumas prendas, entre elas, um relôgio especial da 
CIRV-fm, um cartào e uma plaça dos fadistas 
amadores entregues por Joâo Catalarrana, um 
belissimo prato corn o busto de Camôes -sô 
entregue a grandes figuras-, do artesâo e amigo 

Américo Ribeiro e uma plaça alusiva à homenagem 
que O présidente da Casa do Alentejo, Carlos 
Sousa, lhe entregou pessoalmente. 
Noite de homenagem, noite de fado, noite de 
batatas com bacalhau e caldo verde. A noite de 
Antonio Amaro! Uma noite para lembrar. E em 
vida que devemos homenagear aqueles que se 
distinguem entre nos. Vamos a isso enquanto é 
tempo! 

JMC 

Os proprlelârlos Ja PaJ 

Jesc e seus 

eta J' 

ana e rastelaria 

runcionarios üesejam a toJos os amigos e clientes uma 

e coisas loas e saii Je para as poJerem satorear. 

TMComende na CSinD*E9{$^ o seu Jolar da Vàscoa e coelftirdws de cfwcotaie, 
amendoas, Tao de L6, todo o tipo de botos e o sabowso pao portuÿuês. 

Tel:(4l6) 534-3847 1209Dundas St West, Toronto, Ont M6J1X3 
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FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

Para assistência 
em português, 

por favor contacte 
a minha 

assessora 
Sonia 

Fernandes 

Sâo os votos de 

Rosario 
Marchoso 
Deputado Provincial pelo 
circulo Trinity-Spadina 

O meu escritôrio 

esta localizado no 

854 Dundas St. West 
(entre a Euclid e a Manning) 

E-mail: rmarchese-co@ndp.on.ca 

Toi: (416) 603-9664 
Fax: (4161603-1241 

CIRV-fm, Tina Antunes-Sottomayor 
Bank, Elizabeth e Orlando Medeiros- 
SATA Express, nâo teve dùvidas nas 
escolhas feitas. 
O pùblico também nâo. 
O Planeta Milénia, que saiu da 
imaginaçâo da jovem Elizabeth Costa 
coadjuvada pela ensaiadora das 
candidatas Nancy Domingos, fez jüs ao 
titulo. Os jovens apresentadores Tânia 

que as concurrentes Andrea Rocha, 
Rita de Melo, Melanie de Sousa, Cindy 
Paulo, Melanie Jorge e Sara Maria 
mudavam de roupas e o palco se 
transformava. 
Houve espaços muito intéressantes. 

0 présidente do 
CPM, Hordcio If 
Domingos, mostra 
a moeda do 
Sottomayor Bank 
para a 
Miss Sara Maria. . 

CoToaçào da Miss 
CPM 2000- Sara Maria 

Ferreira nâo deixou sens créditos por 
mâos alheias e demonstrou por "A" + 
"B" a razâo de ter sido a rainha do 
CPM com orgulho e mestria. E jâ uma 
saudade. 
No fim, contas bem feitas, o veredicto 
natural. 
Rita Melo, a Miss Simpatia/2000. 
Sandra Paulo, 2a. Dama de Honor. 
Mellanie de Sousa, la. Dama de Honor 
e, SARA MARIA, a Miss CPM/2000. 
As nossas felcitaçôes a todos os 
intervenientes. 
Esperemos que Elizabeth Costa, Nancy 
Domingos, Bryan, Nancy e Mathew, 
Vânia e Danny Gonçalves, consigam 
manter o Grupo dos JOVENS coeso e 
liberto, para que possamos usufruir da 
sua irreverência, talento e beleza. Até 
às proximas eleiçôes! 

A festa da eleiçâo da Miss-2000, do 
Clube Português de Mississauga, foi 
um sucesso. 
O Clube Português de Mississauga 
sempre ofereceu bons espectaculos de 
eleiçâo de Misses mas esta, toda ela 
elaborada pelo departamento de 
Jovens do CPM, ultrapassou em cor e 
ritmo, tudo quanto tinham feito antes, 
pelo menus na nossa opiniâo. Houve 
do primeiro ao ultimo minuto, 
movimento, beleza, sensibilidade, 
graça e...nâo demos pelo tempo passar! 
Parabéns a todos os jovens do CPM e à 
"velhada" que Ihes deu a mào. 
Os membros do Jüri foram felizes. O 
Jiiri, presidido por Frank Alvarez- 

e Danny Gonçalves, souberam 
dominar os acontecimentos e, os 
rapazes e raparigas, dos mais novitos 
aos mais velhos, que formaram os 
corpus de baile ritmado, 
transformaram o Planeta Milénia num 
"caos" extremamente animado e feliz, 
com um bom som de TNT 
Productions. Pelo meio, a presença das 
vozes bonitas de Tony "Tabu" Gouveia, 
Sarah Pacheco e Steve Medeiros, que 
actuaram -e bem!- nos momentos em 

tais como a dança bem 
mexidinha dos gémeos 
Nancy e Danny 
Gonçalves, o "puto" da 
dança do "Fato Preto", os 
"Bobos da Corte", etc... 
Mila e Horâcio Domingos, 
nâo cabiam em si de 
contentes, com a "prova 
dos 9" dada pelos jovens 
do clube que dirigem. 
A ex-Miss Daniella 

FAMILY AFFAIR 
A EGG ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
& SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESEM 
ASK FOR FATIMA | 
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CARTA DE LONDON 

Senhor Editor, 

Permita-me evidenciar a ausência de veracidade no artigo publicado por 
Ferreira Soares ou Soares Ferreira, na ultima ediçâo do Milénio, referente ao 
FESTIVAL DE ESTRELAS, realizado em London a 25 de Março, do quai fui 
responsâvel. 

Nâo houve estrelas “cadentes” nessa noite. Dos 11 artistas convidados todos 
cintilaram no palco e apenas dois, SÔ MESMO DOIS, surpreendentemente 
interpretaram poemas meus. 
Como récitas, corrijo que apenas um poema e o perfil de Miguel foram, 
(badalados). 
Tudo teria sido Undo, se o amigo Soares estivesse um pouco mais atento 
naquela noite. 
O Sr. Ferreira Soares, se é assim que quer ser chamado, divulgou 
publicamente uma informaçâo que nâo corresponde à verdade. Existe 
portante uma clara violaçâo da ética jornalistica e, os leitores têm o direito à 
verdade. 

Se a deturpaçâo foi apenas para me atingir pessoalmente e projectar 
implicitamente uma imagem negativa, falhou o objective. A sua ingenuidade 
inconsciente, acabou por me beneficiar, dando projecçâo publicitâria ao meu 
livre de poesia que acabo de editar. 
O conteüdo do artigo é deveras perplexe, pois tanto me elogia como me 
ridiculariza. 

Deixo aqui um conselho ao meu amigo Soares. Nâo escreva sobre o que nâo 
sabe. 
Todavia, quando escrever nâo faça mais do que uma coisa ao mesmo tempo, 
pode confundir-lhe as ideias, como foi este o caso. 
Por exemple se escrever nâo tente simultneamente calçar-se... ou se o fizer, 
esteja com o pé quieto... que é para nâo dar uma no cravo e outra na ferradura. 

Euclides Cavaco 
London 

Praia da Viidria em festa 
A Comissâo de Festas da PRAIA DA VOTÔRIA-2000, esteve em 
Toronto onde, no Pepper's Café, contactou corn os Orgâos de 
Informaçâo de Lingua Portugnesa, amigos e convidados. 
A Comissâo de Festas-2000, liderada pelo Présidente da Câmara 
Municipal da Praia da Vitôria, Dr. José Fernando Gomes, era composta 
por Dr. Délie Menezes, Présidente da Assembleia Municipal; Carlos 
Parreira, Présidente das Festas; Carlos Costa, Vice-Presidente e 
Armando Santos, Tesoureiro. 
As Festas da Cidade Praia da Vitôria, corn grands aliciantés, vâo ter 
lugar de 4 a 13 de Agosto de 2000. Para os que nâo podem estar mais I 
cedo em Angra do Heroismo, podem e devem participar nas Festas da 
Praia da Vitôria-2000. 
Como sempre, o nosso obrigado ao anfitriâo de serviço, José Rodrigues, 
proprietârio de Pepper's Café, em Toronto. 

Labourers International Union of North America 
Local 183 

Slîl 

LOCAL 183 
Affiliated with the 
A.F. ofL-C.1.0. 

&C.L.C. 

Tony Dionisio 
Business Manager 

John Dias 
Secretary- Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Colacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco DiGiovanni 
Executive Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

Neste mais abençoado perfodo do ano, a Direcçâo, o pessoal e os membros 
da Universal Workers Union, Local 183, desejam a todos uma Pascoa muito 

especial. 

O milagre e o significado deste evento devem levar-nos a apreciar a vida e os 
sacriffeios que têm de ser feitos para tornar o mundo melhor para todos nos. 

Uma Boa Pascoa Para Todos 

Universal Workers Union 
Local 183 

Antopto Dionisio 
Bu^ness Manager 

1263 Wilson Ave. 
Suite 200 

Toronto, Ontario 
M3M 3G3 
Telephone 

(416) 241-1183 
Facsimile 

(416) 241-9845 

INFORMATION 
Social Services 

241-1183 ext. 173/3 
Benefic Plan 

General: 240-7480 
Claims: 240-7487 

Local 183 
Credit Union 

242- 6643 
Dental Clinic 

241- 1190 
Prepaid Legal Plan 

243- 2088 
Local 183 

Training Centre 
242- 7551 

Caritas Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 
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Os exilados 
cubanos 
celebram 
"uitoria" 
Os exilados cubanos celebraram ontem como 
"uma vitôria" o acôrdâo do Tribunal de Recurso de 
Atlanta que impede que o pequeno Elian Gonzalez 
saia dos Estados Unidos até baver uma sentença 
definitiva sobre um recurso pendente. Lazaro 
Gonzalez, tio-avô que acolhe Elian, saiu à porta da 
sua casa na Pequena Habana corn a criança de seis 
anos, que saudava os présentes corn os braços 
levantados. O ambiente entre as centenas de 
pessoas concentradas em frente da casa era de 
euforia, embora alguns desconhecessem ainda os 
pormenores do acôrdâo. Por exemplo, ignora-se 
ainda se a criança pode permanecer corn os sens 
familiares em Miami ou tem que ficar corn o pai, 
Juan Miguel Gonzalez - que esta em Washington 
desde hâ duas semanas -, enquanto se aguarda a 
decisâo do tribunal sobre um recurso apresentado 
por Lazaro Gonzalez contra a decisâo de um juiz 
federal que o mês passado aprovou o 
repatriamento. O julgamento esta previsto para 11 
de Maio e a decisâo final pode estar concluida no 
final desse mês. 

Ex-advogado de Paul Bernardo 
foi a tribunal 

Ken Murray, ex-advogado do 
assassino Paul Bernardo, foi a 
tribunal por ser acusado de 
possuir e nâo ter divulgado 
evidência essencial para o 
julgamento de Paul Bernardo e 
Karla Homolka. Murray disse, 
em tribunal, que sempre 
acreditou que as cassetes de 
video que continham os crimes 
de abuso e tortura de Paul 
Bernardo e Karla Homolka, 
como sua cümplice, fossem uma 
espécie de mina de ouro que a 
defesa tinha encontrado, uma 
vez que a casa tinha sido revista 
pela poHcia e nada tinha sido 
encontrado. Foi o prôprio Paul 
Bernardo que informou o seu 
advogado do local em que estavam as cassetes 
das mesmas. Murray, acusado de ter obstruido a 
justiça ao ficar corn as cassetes durante dezasseis 
meses, informou o tribunal que a policia nâo fez 
uma inspecçâo cuidadosa, uma vez que ainda se 
encontravam no local muitas provas que 
poderiam ter sido levadas em consideraçâo. 
Uma delas, segundo informou, eram as cartas de 
amor de Karla Homolka. Para Murray, estas 
evidências eram importantes, mas como ele era 
o advogado de defesa, nâo soube o que fazer 

corn as mesmas. O advogado 
adiantou que nâo achou 
necessârio entregar as cassetes 
jâ que nâo as tinha visto e 
assumiu que sô incriminavam 
a Karla Homolka. As cassetes 
de video em questâo contêm 
imagens de Bernardo e 
Homolka a abusar 
sexualmente quatro adoles- 
centes, entre elas Kristen 
French e Leslie Mahaffy. 
Homolka demostra estar a 
desempenhar o seu papel de 
cümplice no caso, nâo 
obstante esta ter insistido 
durante o julgamento que era 
uma mulher vitima de 
violência doméstica e que sô 

seguiu as ordens do entâo marido. A demora de 
Murray em ter entregue as cassetes de video 
pensa-se estar relacionada corn o facto de 
Homolka ter pedido o acordo maligno ao 
tribunal de ser condenada somente a doze anos 
de cadeia por homicidio involuntârio em troca 
de testemunhar contra Paul Bernardo. Um 
inquérito da justiça revelou que se o conteüdo 
das cassetes tivesse sido divulgado antes do 
julgamento, nâo teria sido necessârio um acordo 
corn a mesma. 

OMINGOS MEAT PACKERS ETD 

icuL tcJuæcedoifi 
hahUualL eus ewme^ de 

a£la quaiuUule da 
T)aMmga^ Meal Vack&iô 

Horâcio Domingos 

0 ùnico matadouro portugues 
de suinos no Canada, 

filial de Horâcio Domingos Wholesale 
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MENOS MOVIMENTO AÉREO 
NOS AÇORES 

Os aeroportos açorianos registaram em Março de 
2000 um movimento menor de aviôes passageiros e 
carga em relaçâo a igual perîodo de 1999. Em 
causa estào aeroportos como Joào Paulo II (Ponta 
Delgada), Horta, Santa Maria e Flores, de acordo 
corn estatisticas da ANA. Relativamente aos 
resultados provisôrios do trâfego aéreo comercial 
nos aeroportos geridos pela ANA - Joâo Paulo II, 
Horta, Santa Maria e Flores - regista-se uma 
descida no movimento dos aviôes na ordem dos 
19,7%, 9,6%, 5,5%, e 0,0%, respectivamente. Quanto 
ao movimento de passageiros e carga, Santa Maria 
apresenta o decréscimo mais alto a nivel nacional 
(-28,9% e -16,4%, respectivamente). O aeroporto das 
Flores é o ünico no pais corn uma subida no 
transporte de carga de 35,8%, enquanto o de Santa 
Maria é o ünico onde se verifica uma descida de 
16,4%. 

AUTARQUIAS 
QUEREM LINHA DE CRÉDITO 

A Assembleia Intermunicipal da Associaçâo de 
Municipios dos Açores vai propor ao Governo 
Regional a criaçâo de uma linha de crédito especial 
que vise a antecipaçâo das verbas às autarquias, 
para fazer face aos contratos corn os empreiteiros. 
Reunida esta semana na ilha das Flores, a 
Assembleia Intermunicipal decidiu formalizar a 
proposta, pois vârios municipios açorianos têm 
sentido dificuldades em cumprir os contratos corn 
os empreiteiros, decorrentes dos atrasos nas 
transferências de verbas oriundas da Uniâo 
Europeia, via Governo Regional. Um segundo 
assunto analisado pela Assembleia Intermunicipal 
respeita à fixaçâo de critérios para a atribuiçào das 
verbas do PRODESA às autarquias. Aquele ôrgào 
propôe como critério a seguir o Fundo de 
Equilibrio Financeiro relative ao ano passade, 
como sendo o mais "objective". 

CENTRO DE APOIO MACHADO 
JOSEPH EM PONTA DELGADA 

O Centro de Apoio Machado Joseph foi 
inaugurado no dia 14, em Ponta Delgada. "O 

Centro de Apoio tem como objective global a 
implementaçào de uma estrutura de suporte sôdo- 
comunitâria que permita ao doente melhorar a sua 
qualidade de vida e da sua familia, numa 
perspectiva bio-psico-social, através de um processo 
integrado e multidisciplinar". O Centro foi criado 
no âmbito do Projecto Rede de Suporte Social 
Machado Joseph, co-financiado pela direcçâo 
regional da Solidariedade e Segurança Social e pelo 
Comissariado Regional do Sul de Luta Contra a 
Pobreza. Este Centro e respective projecto têm 
como entidade gestora a Associaçâo Atlântica 
Machado Joseph e como parceiro principal o 
Grupo Açoriano de Investigaçâo Neurogenético. 

PROVEDORIA ESCLARECE 
ANGR2\JAZZ 

A Provedoria de Justiça da Regiâo Autônoma dos 
Açores abriu um processo relative ao Contrato 
Plurianual de cofinanciamento entre a Direcçâo 
Regional da Cultura e a Câmara Municipal de 
Angra do Heroismo para a realizaçâo do Festival 
"Angrajazz". Em comunicado â imprensa, 
esclareceu-se que estariam em causa os 
financiamentos que "desrespeitaram o disposto na 
legislaçâo em vigor." Sendo assim, a Direcçâo 
Regional da Cultura cessou o contrato celebrado 
corn a autarquia, e informou ainda que "futures 
financiamentos somente ocorrerâo no respeito pela 
legislaçâo vigente". Entretanto, uma vez que a 
situaçâo se encontra jâ regularizada, a Provedoria 
de Justiça determinou o arquivamento do processo. 

UM MILHÂO 
PARA AUTOCARROS NOVOS 

NA TERCEIRA 

Um milhâo de contes é a verba necessâria para 
renovar toda a fréta de transportes colectivos de 
passageiros na ilha Terceira. O projecto vai ser 
candidatado a financiamentos comunitârios pela 
ùnica empresa do sector na ilha. Pretende-se 
recuperar os transportes colectivos apostando na 
qualidade dos autocarros e dos serviços, declarou 
Carlos Raulino da EVT. "Cada vez mais as pessoas 
estâo a afastar-se dos transportes pùblicos. Para 
contrariar esta tendência temos de apostar na 

qucdidade. Por outre lado o parque automôvel 
continua sempre a crescer, e todo o pais se debate 
com o problema dos carres em segunda mâo que 
chegam do norte da Europa. Problemas de 
segurança, de congestionamento do trâfego, de 
aumento de poluiçâo. Por outre lado estes 
investimentos sô sâo possiveis corn apoios pùblicos, 
estâmes a falar de verbas muito grandes dado o 
valor de cerca de 30 mil contes para cada 
autocarro". 

PORTE PAGO DOS JORNAIS 
DEVE DIMINUIR 

Arons de Carvalho defendeu esta semana que o 
porte page dos jornais regionais deve ser reduzido, 
por forma a evitar situaçôes de concorrência 
desleal. Numa primeira fase estâ prevista uma 
reduçâo de 15% no porte page. Arons de Carvalho 
defende que podem por outre lado passar a existir 
outres apoios, nomeadamente dirigidos a acçôes de 
formaçâo e a acçôes de marketing e promoçâo dos 
jornais. O secretârio de estado da Comunicaçâo 
Social assume que o estado deverâ ainda reforçar a 
fiscalizaçâo sobre os jornais regionais. 

FORUM EUROPEU 
DAJUVENTUDE 

EM PONTA DELGADA 

o Comité Executive do Forum Europeu de 
Juventude reùne em Ponta Delgada, nos dias 14 e 
15 de Abril. Trata-se de uma iniciativa do Conselho 
Nacional da Juventude corn o apoio do Governo 
Regional dos Açores, através da Direcçâo Regional 
da Juventude, Emprego e Formaçâo Profissional. 
O Comité Executive é o ôrgâo mâximo do Forum 
Europeu de Juventude e congrega um total de 150 
participantes. Este é constituido por 88 membres, 
Conselhos Nacionais de Juventude e Organizaçôes 
internacionais nâo governamentais de juventude, 
representando cerca de 10 milhôes de jovens nos 
paises europeus. Esta é a ùnica estrutura 
representativa e democrâtica das organizaçôes de 
juventude junto das instituiçôes internacionais e da 
Uniâo Europeia, do Conselho da Europa e das 
Naçôes Unidas, canalizando o fluxo de informaçôes 
e opiniôes entre os jovens e quem tem o poder de 
decisâo. 

Nâo D3S3 JurOS Nâo fax qualquer 
^ naannaçâo,entregîiao pagamentO nem lUfOS 

GST nem PST . insuit** «o nias. 
gratis. 

Grande seleoçdo de mabltlas para: sata de estai; 
sala de jantgr, quarto de camo e quarto de criança. 
BLOOR WAREHOUSE FURNITURE 
1222 Bioor St. W §##>#8©# 

Horas: 2a-6a-feira 9:30-20 horas, Sibado 9-I8 horas Bloor 

R ELI ABLE 
GLASS TEK 

FREE MOBILE SERVICE - INSURANCE CLAIMS WELCOME 
FOR ALL YOUR AUTO GLASS NEEDS 

GIVE US 

BREAK 

Do Rui dos Vidros 

REPAIR 
or 

REPLACE 

1054-2 CENTRE ST. 
SUITE 183 
THORNHILL, ON CANADA L4J 8E5 

ROY GOMES 
PRESIDENT 

TEL: (905) 886-5444 
FAX: (905) 889-4467 

CELL: 416) 254-7060 
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O pior desastre aéreo na histôria das Filipinas. 
Um Boeing 737-200 da companhia Air Philippines 
caiu no sul do pais ontem, dia 19, causando a morte 
de todas as 131 pessoas a bordo. O secretârio de 
Defesa filipino, Orlando Mercado, informou que as 
équipas de resgate estâo concentram o trabalho na 
localizaçâo das caixas-pretas do aviâo, que ficou 

completamente destruido. A operaçâo é dificil 
porque o local do acidente é montanhoso e os 
destroços ficaram espalhados por uma extensa 
area. Viajavam no aviâo 124 passageiros, entre eles 
quatro bébés, seis tripulantes e um mecânico. De 
acordo corn controladores de trâfego aéreo, o aviâo 

fazia o voo 541 entre a capital filipina, 
Manila, e a cidade de Davao. Enquanto 
aguardava instruçôes do aeroporto, o 
comandante deu voltas sobre Davao e o 
aviâo acabou por cair, ainda por motivos 
desconhecidos. Pouco antes do desastre, o 
piloto teria informado a torre de contrôle que 
estava corn problemas de visibilidade. Segundo 
Mercado, as autoridades estâo 
a analisar as condiçôes do 
tempo no momento do 
acidente, inclusive a 
nebulosidade. Autoridades da 
Força Aérea e équipas de 
resgate entraram em alerta 
apôs a comunicaçâo do piloto. 
O aviâo caiu sobre uma 
plantaçâo de cocos na ilha de 
Samal quando se preparava 
para realizar mais uma 
aproximaçâo do aeroporto. A 
fuselagem do Boeing foi 
encontrada por volta das 07:30 
da manhâ de quarta-feira, 
hora local. Em Davao, cidade 
comercial de extrema importanicia nas Filipinas, 
era possivel avistar a fumaça do aviâo. A exceçâo de 

um peqyeno pedaço da cauda, nada sobrou do 
aviâo. Horas apôs o acidente, a fuselagem ainda 
estava incandescente. Um padre foi até o local orar 

pelas vltimas. No aeroporto de 
Davao, parentes cumpriam a 
dolorosa tarefa de confirmar a 
presença dos passageiros no 
voo. Um porta-voz da Boeing, 
Sean Griffin, informou que o 
737-200 é um dos primeiros 
modelos da série de Boeings 
737. Os registres da 
companhia indicaram que o 
aviâo acidentado estava em 
operaçâo hâ 22 anos. A Air 
Philippines foi inaugurada em 
1996. Um funcionârio da 
companhia assegurou que o 
aviâo passou por inspecçôes 
antes da decolagem em 

Manila e que nâo foi encontrada qualquer 
irregularidade. 

131 mortos em qued 
nas Filipinas 

Até 7 de Julho, data animciada da 
retirada militar, a prudência é a palavra 
de ordem. Os libaneses descoxifiam das 
boas intençôes de Telavive 
ministro libanês, Salim Hoss, saudou-a como 
uma "grande vitôria" sem precedentes. Por seu 
turno, a imprensa libanesa acolheu corn uma 
mistura de alegria e desconfiança a notificaçâo 
oficial de Israel sobre a retirada das suas tropas 
do Libano onde se encontram desde hâ 22 anos. 
"Enfim, chegou a novidade que esperâvamos hâ 
22 anos. É um momento de grande alegria e um 
momento de prudência ao mesmo tempo", 
escreve o influente diârio An-Nahar. Por outro 
lado, obuses cairam ontem do lado israelita da 
fronteira corn o Libano, sem fazerem vitimas, 
soube-se de fonte militar israelita. As bombas 
cairam na Galileia ocidental, perto de um 
kibboutz, uma aldeia colectivista, provocando 
danos materiais menores. Na mesma altura, um 
civil sirio foi morto e très outros feridos durante 
um bombardeamento pelo exército israelita 
contra o sul do Libano, anunciou de manhâ a 
policia libanesa. Entretanto, um responsâvel 
militar israelita disse que o exército israelita 
poderâ retirar-se do Sul do Libano no mês de 
Junho, sem esperar pela data anunciada de 7 de 
Julho. 

O Libano congratulou-se no inicio desta semana 
corn a vitôria histôrica sobre Israel, ao forçar o 
seu exército a abandonar o territôrio ocupado no 
Sul do Libano, mas reservou a sua resposta à 
ONU quanto à posiçâo sobre as modalidades 
prâticas dessa retirada. Reagindo à notificaçâo 
formai de Israel à ONU, na segunda-feira, dia 17, 
da retirada antes de 7 de Julho das suas tropas, 
présentes no Libano desde 1978, o primeiro- 

retirada israelita 
Encontro de Jovens 
Luso~Canadianos 

o Consulado-Geral de Portugal em Toronto 
comunica para os fins convenientes, os nomes 
dos jovens luso-canadianos seleccionados para o 
"2o. Encontro de Jovens de Luso-Canadianos". 
De Vancouver. Tony Araûjo, Cristina Noelle 
Mendonça Freitas e Eisa Anne Furtado 
Em Toronto: Nuno Azeredo, Steve Ventura e 
Celina Bettencourt Almeida( Winnipeg). 
De Ottawa, Roy Xavier. 
Em Montreal: Brian Bettencourt e Ludmila 
Narciso Aguiar. 

Exposiçâo 
"Descobrimento do 

BrasU" 
No âmbito das Comemoraçôes do 5o. 
Centenârio da Descoberta do Brasil, sob o 
patrocinio da Comissâo Nacional para as 
Comemoraçôes dos Descobrimentos 
Portugueses, foi inaugurada na Galeria Almada 
Negreiros do Consulado Gérai, a Exposiçâo 
"Descobrimento do Brasil". 
E uma importante exposiçâo itenerante 
composta por cartazes que ilustram a viagem 
histôrica do grande navegador Pedro Àlvares 
Cabrai, consolidando o reencontro de 
civilizaçôes e o conhecimento de novos mares e 
continentes ligados à gesta da expansâo 
maritima de Portugal. 
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Présidente Mugabe criticou os agricultores breuicos por rejeitarem a emenda à Constituiçâo que 
permitiria que fossem expropriados sem indemnizaçâo. Ontem, mais um foi assassinado a tiro 

O Présidente do Zimbabwe, Robert 
Mugabe, classificou os fazendeiros 
brancos como "inimigos", um dia 
depois de ter lamentado a morte de 
um deles e de se ter comprometido a 
restabelecer a normalidade no pais, 
noticiou o “Diârio de Noticias”. 
Mugabe falava numa entrevista 
concedida por ocasiâo do 20.° 
aniversârio da independência do 
Zimbabwe e no mesmo dia em que se 
verificou a morte de um segundo 
fazendeiro branco, a tiro, por um 
grupo de ocupantes que invadiu a sua 
quinta. Pouco depois, Mugabe 
pronunciaria o seu discurso do 
aniversârio da independência, no 
quai confirmou a morte de dois 
fazendeiros; "Podemos compreender 

a imensa frustraçào que conduziu ao 
movimento de ocupaçâo de terras 
pelos antigos combatentes e os 
confrontas no decorrer dos qüais se 
perderam infelizmente duas vidas." 
Na véspera, numa reuniâo corn 
dirigentes do Sindicato dos 
Agricultores Comerciais (CFU), 
Mugabe havia lamentado a morte de 
um fazendeiro branco, David Stevens, 
ao mesmo tempo que prometeu 
restabelecer a normalidade mas sem 
se comprometer a ordenar a 
evacuaçâo das terras. Registou-se uma 
segunda morte entre os agricultores 
brancos. Martin Olds foi morto a tiro 
por quatro dezenas de antigos 
combatentes que invadiram a sua 
Compensation Farm em 

Nyamandlovu, 50 quilômetros ao 
norte de Bulawayo. A quinta foi 
depois incendiada. Uma vizinha 
contou depois aos jornalistas que 
Olds ainda lhe telefonou a pedir 
ajuda e "nos tentâmos ir em seu 
socorro, mas os veteranos tinham 
penetrado de tal forma na quinta que 
foi impossivel. Decidimos organizar 
depois um voo para sobrevoar o lugar 
e constatâmos que grande parte da 
quinta estava em chamas e que os 
atacantes fugiam". Esta vizinha, que 
pediu o anonimato, acrescentou 
ainda que "os policias nada fizeram 
quando os veiculos dos atacantes se 
cruzaram corn eles na fuga". David 
Coltard, um responsâvel do partido 
de oposiçâo Movimento para a 

Mudança Democrâtica, referiu que a 
campanha contra os fazendeiros esta 
a ser orquestrada pelo Governo e que 
a morte de Olds se inséré nessa 
campanha. 
Os atacantes da quinta estavam 
armados corn espingardas de assalto 
AK-47, que "sô podiam vir do 
Governo", disse. 

Blair espera 
palavra do IRA 

Londres e Dublin admitem que o 
IRA utilizarâ a sua tradicional 

declaraçâo de Pàscoa para 
apaziguar a populaçâo unionista. 

O ideal séria a garantia de 
permanência do cessar-fogo e do 

fim da guerra 

Apôs nove meses de ausência, o primeiro-ministro 
britânico. Tony Blair, regressou à Irlanda do Norte, 
para persuadir os vârios partidos a nào desperdiçar 
a oportunidade de paz que o acordo de Abril de 
1998 proporciona. Apôs o encontro corn os vârios 
partidos representados na Assembleia da Irlanda 
do Norte (actualmente suspensa), Blair deslocou-se 
a Dublin, para conversaçôes com o seu homôlogo 
,Bertie Ahern. 
Tanta Londres como Dublin gostariam de ver 
progressos no fim-de-semana da Pâscoa, uma data 
importante no calendârio politico da Irlanda do 
Norte. Os dois governos esperam que o IRA utilize 
a sua tradicional declaraçâo da Pâscoa para 
apaziguar a populaçâo unionista. O ideal séria que 
na declaraçâo o IRA garantisse a permanência do 

cessar-fogo e o fim da guerra. Uma declaraçâo 
conciliatôria séria suficiente para apaziguar o lider 
do Partido Unionista do Ulster, David Trimble, e 
para reinstaurar as instituiçôes autônomas, 
salvando o processo de paz. Os unionistas e 
responsâveis dos dois governos têm sugerido que 
nâo esperam o desarmamento de facto do IRA, 
mas sim uma declaraçâo que estabeleça o fim da 
guerra, para restabelecerem as instituiçôes politicas 
da Irlanda do Norte. 
O alterar da tônica nas exigências dirigidas aos 
republicanos sugere a flexibilizaçâo da posiçâo dos 
unionistas do Ulster. Mas as expectativas dos 
politicos do Ulster sâo modestas. 
Os republicanos, por seu lado, insistem em exigir o 
restabelecimento das instituiçôes politicas da 
Irlanda do Norte sem condiçôes prévias e alertam 
para os perigos do vazio de poder. Antes de Tony 
Blair chegar a Belfast, o principal negociador do 
Sinn Fein, Martin McGuinness, exigiu o 
restabelecimento das instituiçôes politicas da 
Irlanda do Norte. 
O prôprio Governo britânico nâo tem expectativas 
relativamente ao fim-de-semana da Pâscoa. Mas, se 
em breve nâo houver quaisquer concessôes 
republicanas, o Governo britânico jâ fez saber que 
tenciona suspender a libertaçâo de paramilitares. 

PSP detém 
très homens 
por posse 
de droga 
A PSP anunciou a detençâo de très 
homens na ilha de S. Miguel, Açores, por 
posse de 20 doses de heroina e cinco de 
haxixe. Segundo fonte poliçial, um dos 
homens, de 27 anos, foi detido no 
aeroporto de Ponta Delgada, corn cinco 
doses de haxixe e oito de heroina ocultadas 
na bagagem. Présente ao Ministério 
Püblico, foi determinada a libertaçâo do 
arguido mediante a aplicaçâo de medidas 
de coacçâo. Aos outros dois detidos, além 
de doze doses de heroina, foi apreendido 
um automôvel e cerca de cem contas em 
dinheiro, disse a mesma fonte. 

te m ni: (418) 539-0536 

1212 Dundas St. W. Toronto, Ont. M6J 1X5 
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“As contas dos émigrantes estâo 
sob sigflio absointo cm Poitngair 

Afirmaçào do Director dos Serviços Intemacionais do Banco Espirito Santo, 
que visitou a Delegaçào do BES em Toronto. 

O Dr. Luis Vasconcelos, Director Coordenador do 
Departamento dos Résidantes no Estrangeiro, esteve 
em Toronto numa visita de trabalho. 
O Dr. Luis Vasconcelos, além de reuniôes na prôpria 
Delegaçào do BES em Toronto, teve encontros corn 
Orgâos de Informaçâo de Lingua Portuguesa e uma 
sessâo de esclarecimento no Sindicato - Local 183, 
sobre as "pensôes de reforma" de modo a que 
as mesmas sejam recebidas em Portugal. Um 
dos temas debatidos nesta visita do Dr. Luis 
Vasconcelos, foi a questào da 
"confidencialidade bancâria". Segundo a sua 
afirmaçào "as contas dos émigrantes estâo 
sob sigilio absoluto em Portugal". Falou 
também das estruturas do BES no serviço às 
comunidades, em particular, o serviço de 
transferências de dinheiro. A dupla 
nacionalidade dos portuguess radicados no 
estrangeiro permite-lhes usufruir de grandes 
vantagens nas transferências de dinheiro 
pois, O Banco Espirito Santo, é o mais 
internacional dos bancos e dispôe de um 
leque de "off-shores" em Portugal, Inglaterra, 
Espanha, USA, etc..., que permite 
transferências legais râpidas e seguras, num 
curto espaço de tempo. 
Por outro lado, a modernizaçâo do BES 
oferece canais alternativos, corn serviços 
gratuitos, via telefone e via net, onde quer 
que se encontre no mundo e a qualquer hora. 

Mais que nunca, "nâo é necessârio esconder o 
dinheiro debaixo do colchâo", as possibilidades sâo 
vastas e mesmo à mâo, ou melhor, mesmo à BES! 
BES directe: 1-888-591-8608 e, o site: www'.bes.pt 
ainda, o E-mail: besertor@indirect.com 
Agradecemos ao Dr. Luis Vasconcelos a visita que 
nos fez em O Milénio e aos estùdios da CIRV-fm. 

JMC 

Ilidio Pereira, o Dr. Luis Vasconcelos e Leonel Ramos, 
na Delegaçào BES em Toronto. 

O "Comité Ad-Hoc Citizenship 2000" 
informa que foram preenchidas 1200 
propostas para aquisiçâo de cidadania 
canadiana nas ültimas sessôes. 
Hâ sessôes planeadas para 30 de Abril na 
Casa da Madeira Community Centre e na 
Igreja Portuguesa de Scarborough, a 7 de 
Maio esta programada uma sessâo no Clube 
Português de Mississauga. Pede-se a todos os 
interessados para se inscreverem pelos 
telefones abaixo indicados. 
Idique o seu numéro de telefone, nome e 
numéro de pessoas interessadas. Deste 
modo, poderâo ser contactados de acordo 
corn o numéro de voluntaries disponiveis 
sobre o local das futuras sessôes. 
Seja canadiano sem deixar de ser português! 
Contacte Luis Arruda ou Armindo Silva: 
(416) 531-4674. 
-Casa da Madeira Community Centre: 
(416) 533-2401. 
-Igreja N. Sra. do Rosârio, Scarborough: 
(416) 298-6500. 
-Clube Português Mississauga: 
(905) 275-6844. 

J 

Buffet a partir das 13h00 na 

Baile corn o conjunto 
^OVIM IMF&llCF. 
Variedades corn a voz da 
SARAH FACHICX) e, 
ainda, corn o fadista 
ARMANI» 
MURlLlSi^ vindo 
'directamente da Ilha das 
Flores, acompanhado por Antonio 
Amaro e Leonardo Medeiros. 

MANUEL DE PAULOS e seus colaboradores desejam 

ûOS amigos e clientes. 

1352 Street West-Toronto 

PARA RESERVAS OU INFORMAÇÔES: (416) 534-5520 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 

Aînnjttc mi/ii e/jtn’vîstn coin o Xfifiiristti Howcapatei 
AjitâiJio Meeleiwa, fn com mifito.^ nnos tie cxpenccia, 
tfi/e o podcrd a judar na .^olnçao dos sens problemas. 
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tern conquistado o seu lugar na musica pop 
portuguesa. Bern gerido, AXEL lançou agora 
novo trabalho discografico intitulado "So em 
Ti me vou Perder ", muito bem conseguido, de 
sucesso facil. 
Pai e filho, de maos dadas na vida e na mùsica. 
Bonito. 
O "vintage" FCM também tern em preparaçâo 
um novo trabalho que prometeu enviar logo 
que seja lançado pela sua editora. E sempre 
com espectativa que esperamos trabalhos de 
FCM pois, sâo sempre recheados de boas 
cançôes, ôptimos arranjos e interpretaçôes de 
cunho prôprio. 
Obrigado, Fernando! 
Foram 20 anos de entrega às cantigas que tào 
bem sabes fazer e interpretar. Continua. 
Como tu temos muito poucos. 
Hey Mano, sai um copo! 

seu talento natural, é um homem cheio de 
espirito e, o chamado "gajo porreiro". 
Normalmente os "gajos porreiros" nâo chegam a 

Mais uma vez tivemos o prazer de dialogar com 
Fernando Correia Marques. Um mùsico, 
compositor, autor e intérprete de reais méritos no 
panorama artistico português. Em Toronto e 
Montreal, Fernando Correia Marques, também 
conhecido pelo "Fernando Hey Mano", "Fernando 
do Carlitos", "Fernando do Burrito", etc..., 
comemorou 20 anos de carreira, uma caminhada 
recheada de êxitos, de viagens, de convivios e 
grandes amizades. FERNANDO, para além do 

lado nenhum mas, para bem do Fernando Correia 
Marques, nâo foi o caso dele. Porreiro e bem! Ainda 
bem. 
Fernando Correia Marques dévidé agora a sua 
carreira corn seu filho AXEL. O jovem AXEL, 
seguiu as pégadas do pai e, devagar mas seguro. 

Fernando Correia Marqnos 
20 anos de carreira 

Cassmsnfto 
de campeSes do mundo 
Um dos casamentos mais badalados do mundo vai, fînalmente, ter 
lugar. Agassi e Steffi vâo dar o nô, se nâo se arrependerem, no dia 

12 de Junho de 2000. 
Steffi Graf e Andre 
Agassi depois de um 
namoro digno de 
histôrias de fadas e 
gnomos, conciliaram 
interesses e paixâo. 
O Copo-d'âgua vai 
decorrer num palâcio 
de Londres e vai 
permitir duas coisas 
antes da consumaçâo: 
dois dias antes Steff faz 
anos e o Andre joga em 
Wimbledon. Quem 
sabe e pode, tudo 
conjuga... Entre 
campeôes tudo é 
possivel. Até o 
adiamento do "casôrio" 
mais uma vez. Bola câ, 
bola lâ... O amor pode 
sempre esperar! y 

Laéticia Hollyday 
comemorou os seus belos e 

risonhos 25 anos de 
existência. 

A festa teve lugar no famoso 
restaurante parisiense 

"Alfredo Positano", em Saint- 
German-des-Prés, e contou 

corn os familiares mais 
prôximos, entre os quais, a 

matriarca da familia Odette, 
e os intimos Line Renaud, 

Marc Francelet, Paul e 
Luana Belmondo. VIP's em 

dia de festa, bolos e 
champanhe. 

Johnny Hollyday, o roquista 
francês que jâ lütrapassou a 

fasquia dos "cinquentas", 
rejubiloü corn a festa da 

mulher Laéticia, 
de apenas 25 anos. 

Johnny Hollyday é um dos 
roquistas mais antigos, jâ 

ultrapassou vârias geraçôes... 

Comemora os anos da jovem mulher 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Stereo Radio 
Cassette Recorder 

Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

Portable Stereo 
Double Cassette 

Component System 

AM/FM I 
Stereo ' 

Cassette 
Recorder 

AM/FM/SCA 
Stereo Cassette 
Recorder 

FM/SCA 
Receiver 

NhitroSonix 
MS-203 
SCA/FM 
Radio Receiver 

Stereo 
Radio/Walkman. 
Cassette 
Player 

SCA/SCMO 
Multi-Channdr'"'~'~^-—5/ 
Radio/Receiver/Transmitter 

Informaçôes pelo tel: ( 
ESTES llDISS ESTiO \ ¥ENDA NBS SESOINTES If éAIS 

mæm 
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Pobreza aumentou em 
Toronto 

Toronto esta a transformar-se 
rapidamente numa cidade com 
vizinhanças pobres em contraste corn as 
regiôes periféricas, segundo revelou um 
estudo divulgado esta semana pela 
Canadian Council on Social 
Developement (Conselho Canadiano 
de Desenvolvimento Social). Uma em 
cada 3.5 pessoas na cidade de 
Toronto é pobre, comparada corn 
uma em cada dez para as cidades de 
Oakville e Burlington, as duas 
cidades corn o nivel de pobreza mais 
baixo do pais. Todas as zonas de 
Toronto tem uma maior percentagem 
de pessoas que vivem na pobreza em 
relaçâo à média provincial de 17,7 por 
cento, oscilando entre os 32 por cento 
na velha cidade de York e os 23 por 
cento na zona de Etobicoke. Em 
contraste, todas as zonas periféricas 
registam um nivel de pobreza abaixo da 
média, oscilando entre os 15 por cento 
em Peel e os 9 por cento, em Halton. 
Este contraste é o mais notâvel em todo 
O pais entre uma cidade e as zonas 
periféricas. Segundo o estudo 
divulgado, uma familia vive em 
“circunstâncias restritas”, a linha nâo- 

oficial da pobreza - se consumir pelo menos vinte por 
cento ou mais do rendimento pessoal em comida, 
vestuârio e habitaçâo do que uma familia média. Em 
1995, uma em cada sete familias na zona 
metropolitana de Toronto vivia numa zona de 
extrema pobreza, um numéro que viria a duplicar em 
cinco anos e que quadriplicou desde 1980. Toronto é 
actualmente a oitava cidade mais pobre do pais. 
Acima de Toronto estâo as cidades de Montreal corn 
cerca de 41,2 por cento de pobreza, seguida das 
cidades de Québeque, Vancouver, Longeuil, Hull, 
Ottawa e Burnaby. Oakville é a cidade do pais que 
regista o mais baixo nivel de pobreza, seguida das 
cidades de Burlington, Vaughan e Brampton. 

Advogado usou dinheiro 
de clientes no casino 

Para as vitimas, a divida de $1.2 milhôes de dôlares 
do advogado Jorden Kolman pode ser explicada em 
duas palavras: um canalha avarento. No entanto, 
para o prôprio Kolman hâ duas outras palavras mais 
apropriadas para o caso: um jogador compulsivo. 
Kolman disse ao tribunal que a “imagem da sorte”, 
assim como um gene virado para o jogo, levaram-no 
a cometer um crime corn as contas bancârias dos 
clientes. Apôs ter ficado corn o dinheiro das 
propriedades, casas e o salarie que ganhava corn 
determinados casos, Kolman, 35 anos, destruiu tudo 
no Casino Rama, em Niagara, Windsor e na cidade 
de Atlantic. Entre as vitimas, encontra-se um 
paciente corn Sida, um professor de direito de 

 ■ 

renome, e os filhos de um casai de Newmarket que 
morreu em 1996, segundo fontes que informaram o 
tribunal. Na lista esta também o nome da màe do 
advogado que tinha tirado o filho da cadeia à fiança, 
apôs este se ter entregado à policia em Dezembro de 
1998. Kolman admitiu ser culpado, no dia 5 de 
Novembre, no entanto, a sentença foi adiada até ao 
inicio desta semana devido às leis condicionais sobre 
sentenças do supremo tribunal do Canada. Um 
porta-voz do juiz que esta a tratar do caso disse que o 
juiz poderâ considerar uma sentença de dois anos 
menos um dia de prisào domiciliâria e ao serviço^da 
comunidade. Segundo este porta-voz, a razâo 
prende-se corn o facto de os advogados serem 

julgados como cidadâos comuns. Porém, alguns dos 
présentes no tribunal disseram que o advogado 
deveria tê-los tratado da mesma maneira, corn 
honestidade e sinceridade. A Sociedade de Direito do 
Upper Canada reembolsou 21 vitimas corn cerca de 
$100.000 para cada uma, como compensaçâo pelo 
que perderam corn o advogado, membro dessa 
mesma sociedade. O juiz voltou a adiar a sentença 
para o dia 20 de Junho. 

NOVO BRASIL apresenta 

pela primeira vez em Toronto, no dia 

4 de Junho, no i'jllsslàsauçj'j 
Cünvsntlon CantrBj corn 
îilmoço, Sidney Magal 

Nào deixe de 
recordar e 
assistir 
grandes 
êxitos 

Bilhetes à venda em Novo Brasil, 
1445 Dundas St. West,Toronto 

Telefone (416) 536-2362 

Que o Portuguese Canadian Credit Union paga os melhores 
juros da banca jâ nem é novidade para ninguém! Que todos 
os depôsitos sâo garantidos pelo governo até 100 mil dôlares 
cada, também jâ nâo é novidade! 

Por isso, hoje vamos falar de empréstimos e 
começaremos por dizer que oferecennos as 

melhores condiçôes possiveis: 

Quais slo os sous prdximos piaoos?: 
-Comprar casa? 
-Renovar a que jâ tem? 
-Fazer obras para alugar parte da sua casa? 

Se for o caso, entâo acredite que o melhor que tem a 
fazer, antes mesmo de mais nada, é falar connosco 
para saber com o que pode contar. 

E olio esqueca: galas hâ muitos, mas câ na capoeira de Toronto 
ninguém bate o gab do Portuguese Canadian Credit Union! 

Established 1966 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
722 CsIbiK St.. Toronto, Ontario, Canada U661C4 Tat.: (41«) 533-I2451 Rataa: (41S) 533-7421 / Fax: {415) 533-2575 
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CA PARA m 
Por: Luis Fernandes 

ttt 

Depois de tanto se ter opinado 
sobre transmissôes televisivas de 
Portugal para o Canada confesso 
que, com quase meio século de 
existência, nunca me tinha 
apercebido da falta de 
transparência e verdade, por parte 
de alguns detractores que vegetam 
à custa das pessoas que ainda 
querem que as coisas andem para 
a frente. Sào os habituais 
“bleeding hearts” câ da aldeia e 
que quando em presença de algo 
que é positivo, tentam logo 
denegrir a realidade dos factos 
apresentando argumentos que 
toda a vida os levaram a dar corn 
os burros na âgua condenandoos 
ao fracasso e à farsa de falsos 
profetas e provocando-lhes uma 
frustraçâo capaz de jâ nem se 
lembrarem do que ainda hâ bem 
pouco tempo afirmaram! Seja 
como for, estes instrumentos de 
escrita cordel e de vicios 
duvidosos - que nem os irracionais 
têm - acabarâo um dia por ver que 
afinal passaram a vida a 
pavimentar uma estrada, jâ por 
demais cheia de vidrinhos e que 
mais nâo foram senâo uma peça 
de uma mecânica de palavras 
chamada de parvoice. O caso da 
RTF internacional é 
extremamente sério para ser 
tratado por um qualquer Zé Maria 
Côquinhas, que nada sabe de 
televisâo e aparelho de Estado. O 
assunto, merece um tratamento 
idôneo jâ que, tem sido a prôpria 
RTF a mais interessada em 
penetrar nas redes de cabo no 
Canadâ. Se o nâo fosse, nâo tinha 
entregue requerimentos à CRTC e 
que, tal como se esperava, foram 
pura e simplesmente chumbados 
devido à leviandade de uma 
teimosia saloia de quero, posso e 
mando que, por estas paragens, 
nâo se usam. A CRTC fez aquilo 
que qualquer grupo 
medianamente inteligente tinha 

Este foi mais um mau 
serviço prestado pela 

RTF aos contribuintes 
corn a agravante de 

virem a preterir para 
sempre eventuais 

telespectadores via 
cabo neste pals. 

feito. Chumbar um pedido de uma 
empresa aparelho de Estado 
estrangeiro que nâo desejava 
colaborar corn o desenvolvimento 
sôcio cultural desta nossa naçâo 
Canadâ. Depois de chumbada, a 
RTF ainda teve uma possibilidade 
de apanhar o comboio através de 
um grupo canadiano. Todavia 
optou e, quanto a nos muito mal, 
pela via da falta de verdade 
tentando passar de capote à 
comunidade e sem falar dessa 
aproximaçâo que foi 
materializada! Depois, como foi 
chamada a sua atençào implorou 
razôes de alienaçâo de direitos 
para terminar corn a secçâo 
comercial chamando aos seus 
angariadores de publicidade de 
piratas!!! Como é possivel a 
représentantes de uma companhia 
pertencente ao aparelho de Estado 
português estar a colocar 
publicidade pirata no ar? Entâo a 
companhia é pirata?!! Entâo o que 
é? Depois sem o minimo de 
deontologia profissional 
convocam-se os jornalistas locais 
para uma conferência de imprensa 
e acaba-se por dar o dito por nâo 
dito como se de crianças de escola 
se tratassem! Que eu saiba, nâo 
vejo no Canadâ ninguém de tanga 
nesta profissâo pelo que, desprezo 
a convocaçâo da delegaçâo da 
RTF devolvendo-lhes, no entanto, 
o beneficio da düvida para uma 
prôxima oportunidade se ela 
acontecer o que eu duvido. Este foi 
mais um mau serviço prestado 
pela RTF aos contribuintes corn a 
agravante de virem a preterir para 
sempre eventuais telespectadores 
via cabo neste pais. Ou, nâo serâ? 

‘ü toiiti! 
C o N T o 

Continuaçâo da ediçâo anterior Com uma expressâo de 
surpresa na face, André 
agradeceu o conselho ao 
inspector. Séria talvez 

uma maneira prâtica de por termo 
a esta espécie de contratempos, 
disse, baixando a cabeça pensativo. 
O pior é que nâo tenho dinheiro 
para tal empreendimento; a casa e 
o bocadinho de quintal que ela 
possui e preciso para cultivar 
muitas das minhas plantas, nâo os 
posso mover da aldeia para a 
cidade. 

O chefe Viriato escutava 
visivelmente interessado o honesto 
desabafo daquele homem, que os 
feitos do azar lhe haviam posto na 
frente. Jâ ouvira falar dele e das 
suas prâticas de curandeiro. Era 
porém a primeira vez que tinha a 
oportunidade de o ver cara a cara. 
Exceptuando as pessoas a quem os 
beneficios de melhoras inesperadas 
de uma doença, às mâos dessas 
estranhas criaturas, nascidas para 
curar, às quais passam a tratar corn 
respeito, os demais, olham para 
elas suspeitosos, tendo-as na conta 
de charlatâes, o que na realidade 
alguns sào. 

Onde aprendeu os 
conhecimentos sobre as 
propriedades medicinais das ervas 
e plantas que usa? Ferguntou o 
chefe Viriato, a quem uma 
conversa do passado, envolvendo 
aquele homem, talvez vinte anos 
mais novo do que ele, quando 
ainda uma criança, lhe dera voltas 
no juizo. Um amigo que exercia 
psiquiatria, falara-lhe de um 
rapazito que os pais lhe haviam 
levado para consultar, na 
esperança de acabarem corn os 
males que o vinham afligindo - 
tratava-se de André, o homem que 
tinha na sua frente. Iria tentar 
exclarecer aquele mistério latente 
no seu cérebro por tantos anos. 
Desconhecendo os pensamentos 
que a sua presença despertara no 
outro e nâo querendo enveredar 
por explicaçôes sobrenaturais, que 
pelo facto de nâo serem 
compreendidas, fâcilmente 
costumavam ser repelidas, André, 
sem fugir de todo â verdade, 
respondeu: 
- Apôs a escola comecei a dedicar 
parte do meu tempo livre, à leitura 
de livros de botânica, 
expecialmente de tratados sobre 

ervas medicinais; 
O inspector sorriu, o homem 
estava a conduzir as suas respostas 
sem fugir às realidades normais; 
teria de ser ele a puxar o que estava 
para além dos conhecimentos 
adquiridos nos livros. 
- Quer dizer que apôs acabar a 
escola, começou a preparar-se no 
estudo de ervas medicinais, corn o 
propôsito de curar os seus 
semelhantes!?... Dificilmente 
posso imaginar, um rapaz de onze 
ou doze anos, a sentir^e atraido 
para tâo estranha matéria! 
- Que o possa imaginar ou nâo, era 
forçoso que as estudasse; uma vez 
que essa iria ser a minha vida!... 
Quanto mais soubesse dos seus 
segredos, menos possibilidades 
teria de cometer erros. Existem 
milhares de plantas por esse 
mundo fora, muitas delas, corn 
mais de uma propriedade! 
- Fode implicar-se da sua resposta, 
ser o seu modo de vida, uma 
espécie de obrigaçâo ou mandato, 
para além da sua prôpria vontade. 
André suspirou aliviado; o 
inspector parecia preparado para 
aceitar uma resposta, que muita 
gente nâo compreendia ou tomava 
a sério. Nunca falava das suas 
actividades corn ninguém e sô o 
facto de ter sido forçado a 
apresentar-se às autoridades, o 
obrigara a falar delas para 
defender-se. 
- Nâo me pergunte quem me 
impele a curar, suponho que seja a 
providência, o que é certo é que 
tenho de fazê-lo!... Depois de uma 
ligeira pausa como a tentar 
recompor-se, André prosseguiu: 

- Começou esta minha vida 
estranha quando ainda andava na 
escola. Sem verdadeira noçâo 
tratei um colega por essa altura, 
aliviando-o de penosas dores nos 
intestinos, tendo-lhe dito ainda que 
os pais o levassem ao médico, por 
se tratar de uma inflamaçâo de 
apendicite.Tentei resistir ao 
impulso que me levara a falar de 
coisas que desconhecia, sem 
resultado... Estavam a passar-se 
comigo terriveis experiências, nas 
minhas horas de sono, que também 
nâo podia controlar. 
Quebrando o silêncio o inspector 
voltou ao diâlogo: 

continua na prôxima ediçâo 



18 CIÊNCIA 
Quinta-feira, 20 Abril, 2000 

O MILÉNIO 

Mais um motivo para 
largar o 

Se O risco de cancro de pulmâo e os 
problemas cardîacos nâo forem 
suficientes para convencer certes 
fumadores a largar o vîcio, os 
cientistas japoneses revelaram um 
novo incentivo: o fumo causa 
rugas. Akimichi Morita e 
pesquisadores da Nagoya City 
University Medical School 
demonstraram, em experiência de 
laboratôrio, como o fumo pode 
prejudicar o mécanisme de 
renovaçâo da pele no corpo 
humane. Morita e a sua équipa 
expuseram células de pele humana 
produtoras de colâgeno, tecido 
conectivo que représenta quase 80 
por cento da pele normal, a uma 
soluçào salina e ao fumo de 
cigarro. Antes do organisme poder 
fabricar nova pele, deve romper a 
pele velha corn enzimas especiais 
chamadas matrix-metalloproteinas, 
ou MMPs, que destroem as fibras 
formadoras do colâgeno. Depois 

das células da pele ficarem 
expostas à soluçào de fumo por um 
dia, os cientistas testaram os niveis 
de MMP e colâgeno novo. As 
células produziram muito mais 
MMP que as células normals de 
pele, mas cerca de 40 por cento a 
menos de colâgeno novo. Os 
pesquisadores acreditam que o 
râpido colapso do colâgeno e a 
falta de novo colâgeno é 
provavelmente o que causa o 
envelhecimento prematuro dos 
fumadores. Os cientistas esperam 
confirmar as suas descobertas de 
laboratôrio quando testarem os 
efeitos do fumo em amostras de 
pele de fumadores e nâo- 
fumadores de diferentes grupos 
etârios. 

causa rug 
da Baixa e do Chiado 

îiW 

Um novo site na Internet, que permite "passear" 
pelas ruas da Baixa e do Chiado, em Lisboa, e 

conhecer quais as lojas que ai existem, 
foi apresentado pela Câmara Municipal. O site, que tem o 

endereço www. 
lisboacomercial.com, 
permite aceder aos 
cerca de 1.500 

estabelecimentos comerciais que 
existem na zona da Baixa e do 
Chiado. "Net Baixa" e "Net Chiado" 
foi o nome dado a cada um dos 
"links" do site. 
Depois de aceder ao "Net Baixa" ou 
ao "Net Chiado" o "viajante" pode 
escolher quais os estabelecimentos a 
que quer aceder: comércio alimentar, 
comércio nâo alimentar, reparaçôes e 
restauraçâo e bebidas. 
Quando finalmente se visualiza a lista 
corn todos os estabelecimentos de 
determinada categoria, pode escolher 
um deles para ter acesso a mais 
alguma informaçâo, como a morada 
da loja, uma fotografia da montra, o 
horârio de funcionamento, o telefone, 
um mapa corn a sua localizaçâo e, no 

caso dos restaurantes, quais os pratos 
tipicos que servem. Segundo dissfe à 
Agência Lusa o vereador responsâvel 
pelo pelouro do Comércio e 
Abastecimentos, Fontâo de Carvalho, 
"através deste site as pessoas que vâo 
à Baixa e ao Chiado, podem 
programar melhor as suas compras e 
définir o percurso muito mais 
facilmente". "Em Junho deverâo 
estar também disponiveis as lojas de 
Benfica, em Setembro a zona de 
Campo de Ourique e, no final do ano, 
a Avenida de Roma e Avenida Guerra 
Junqueiro", adiantou Fontâo de 
Carvalho. 
O objectivo da autarquia é, durante o 
ano de 2001, conseguir incluir no site 
todas as zona de Lisboa. Na 
construçâo do site foram utilizados os 
dados do recenseamento de comércio 
e restauraçâo realizado pela 
autarquia, do quai fazem parte cerca 
de 18 mil estabelecimentos. 

MARIA VIEIRA 
Re/Max West Realty Inc. 
1678 Bloor Street West, 
Forth Floor 
Toronto, Ontario 
M6P1A9 

(416) 769-1616 

1 I i|L_^ 
' tT WAm ^ 

‘ ^ Platinum 0 
% % AiW 

MARIA VIEIRA deseja a todos os clientes e amigos 
uma Santa e FelizlPâscoa e aproveita esta oportunidade 
para agradecer a todos os clientes pelo grande suporte 
dado em 1999. Tendo sido nomeada entre os 5% melhores 
vendedores na area metropolitana de Toronto, 
obrigada a todos. 
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Cientistas revelaram ter descoberto 
um gene mestre que parece 
contribuir para o desenvolvimento 
do cancro, endurecimento das 
artérias, artrite, doença de 
Alzheimer e outras doenças 
associadas ao envelhecimento. 

Os cientistas da Universidade de Illinois, em 
Chicago, num artigo publicado na ediçâo 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 
afirmaram que a actuaçào quimica sobre esse linico 
gene, conhecido como "p21", podera prévenir ou 
combater doenças ligadas ao envelhecimento. 
Paradoxalmente, o p21 inibe o crescimento de 
cerca de 40 genes adicionais e aumenta a 
actividade de cerca de 50 outros. Este processo é 
semelhante ao que ocorre com o cancro, explicou 
Igor Roninson, autor do estudo e professor no 
departamento de genética molecular da 
universidade. Por exemplo, o p21 estimulou os 
genes que produzem a proteina precursora de 
peptidio beta-amiloide. Este peptideo é o principal 
componente de plaças encontradas no cérebro de 
pacientes de Alzheimer. Outros genes activados 
pelo p21 produzem varias proteinas e enzimas que 
contribuem para artériosclérose e artrite, disse o 
autor. 
A pesquisa sugere que pode ser possivel combater 

as doenças relacionadas ao envelhecimento 
actuando sobre o elo comum, o gene p21. Mas, 
mesmo assim, estudos revelam que as diferenças 
genéticas entre os individuos devem ser levadas em 
consideraçâo. A maioria dos cientistas nâo acredita 
que seja possivel "curar" a velhice. Dizem que hâ 
processus demais que conduzem ao 
envelhecimento, inclusive a actividade dos genes e 
O dano causado por radiaçâo e elementos quimicos. 
Mas os cientistas também sabem que as células 
jovens do organismo têm uma melhor capacidade 
de autocorreçâo do que as velhas e entender como 
isso ocorre pode ajudar as pessoas a permanecerem 
mais saudâveis corn o passar dos anos. 

Quando uma pessoa idosa pode recordar um 
incidente sem importância acontecido durante a 
remota época escolar, mas esquece onde colocou 
os ôculos dez minutos antes, a causa pode estar 
numa pequena parte frontal do cérebro. Cientistas 
da Universidade da California em Berkeley 
testaram a perda de memôria a curto prazo em 
jovens na faixa dos 20 anos e em pessoas mais 
velhas corn boas condiçôes de saüde, corn idades 
variando de 50 a 80 anos. Os voluntârios foram 
solicitados a lembrar uma sequência de letras, ^ 
enquanto a sua actividade cerebral era rastreada 
por um aparelho usando a técnica de imagem de 
ressonância magnética. Os mais idosos eram 
geralmente mais lentos do que os jovens na 
execuçâo da tarefa, e isso foi constatado na 
actividade do cortex prefrontal dorsolateral 
durante a "fase de recuperaçào", quando eram 
solicitados a lembrarem-se das letras que tinham 
visto. A perda de memôrias recentes pode estar 
relacionada à deterioraçâo nos neurônios em 
consequência do envelhecimento nesta parte do 
cérebro, onde as memôrias sâo mantidas "on-line" 
por curtos periodos até serem usadas ou 
descartadas, disseram os pesquisadores. O estudo 
sera publicado na ediçâo de Maio de Nature 
Neuroscience, revista especializada da editora 
britânica Nature. Numa pesquisa independente, 
publicada na mesma revista, uma équipa de 
cientistas argentines, suiços e norte-americanos 
relatou descobertas relativas ao funcionamento de 
uma pequena molécula, amilôide beta peptida, 
suspeita de ser causadora do mal de Alzheimer. 
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CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automoveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageiros às melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessorios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Esta semana encontrara pessoas 
destinadas a desempenhar um 
papel importante na sua vida. 
Individuos do signo de Caranguejo 
e de Capricôrnio têm um papel de 
destaque nesta sua semana. 

SAGITARIO A compra de um novo produto esta 
22/11 a 21/12 . . , „ . 

ravorecida. Reconheça as suas 
necessidades, imprima o seu estilo, 

Hp nào imite os outros. Nativos de Leâo 

» JirJj 6 Carneiro têm um papel importante 
^ no seu dia. 

A Lua no seu signo représenta ciclo 
em alta. Procedimentos inovadores 
acontecem na vida doméstica. 
Embeleze o seu ambiente, faça um 
gesto conciliador na direçâo de um 
teimoso nativo de Escorpiâo. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Ela alguém a tentar engana-lo: esteja 
alerta, lute se a causa for justa. 

Procure nos bastidores para 
encontrar respostas verdadeiras. Ela 
um nativo do signo de Peixes neste 
cenario. 

Defina os termos, examine o 
potencial da recente proposta 
recebida. Expanda os sens horizontes 
nào permitindo que pessoas de pouca 
fé o atrapalhem. A situaçào conjugal 
inspira preocupaçôes. 

CAPRICÔRNIO O momento destaca o seu lar, a 
segurança dos seus entes queridos, 
investigaçào, meditaçâo. Um nativo 
de Caranguejo, que lhe oferece 

1 conselhos, é sincero, mas esta mal 
informado. 

GÉMEOS Voce anda a todo o vapor. Um 
impetuoso nativo de Leâo esta a 

W tentar convencê-lo a participât numa 
pk 45**' 41 viagem. Va com calma, certifique-se 

I de que nào se trata de perda de 

ï il à 

Destaque para bom humor, 
divertimento, descontraçâo. As 
pessoas confiam em si para 
investigar coisas. Procure ajudar, mai 
saiba impor limites. Um nativo de 
Gémeos marca presença. 

Destaque para organizaçao, 
estabelecimento de prioridades. 
O relacionamento amoroso anda 
intenso e poderâ aquecer demais. 
Voce vai conquistar novos amigos e 
influenciar pessoas. 

CAR.ANGLEJ0 
21/6 a 21/7 

ESCORPIAO Voce ainda tem potencial para 
iil nfipirn—m desenvolver. Termine o que 

começou e assuma riscos no amor. 
’ J Um dinâmico nativo de Cameiro 

AJm poderâ conquistar o seu coraçâo. 
O seu numéro de sorte sera o 9. 

Mostre a todos que você sabe lutar 
e ao mesmo tempo ser uma pessoa 
romântica. As pessoas deixam-se 
seduzir pelo seu charme. Cuidado 
para nào andar por ai partindo 
coraçôes. 

Nào se preocupe; o dinheiro surgira 
de uma fonte-surpresa. Para localizar 

^ um objecto perdido, procure no lugar 
^ onde investigou primeiro. O seu 
^ ciclo esta em alta, tome a iniciativa, 

visite novos lugares. 

Èmbora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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PALAVRAS CRUZADAS 
HORIZONTAIS: 
1-Tolice; preferencia.2- 
nome de homem; saches pa 
ra mondar.3-Brisa;datas; 

existiam.4~Trej eito; nome 
de letra. 5-Gostar de; 
aerif ormes.6-Varledade 
de macieira; Nosso Sen- 

hor(abrev.)* 7-Aguça;la- 
tada. 8-Aqui; luz da au- 
rora; ali. 9-Guarneci de 
arame; flanco. 10-Rente; 
enguia; magnete. 11-Ajes- 
ta; fruto da amoreira. 
12-0 mesmo estado; ardo- 

VERTICAIS: 
1-Ala; acometerara. 2-Curem; tapume. 3-Despido; boisa; 
alas. 4-Tornaram alegre; Polfcia Militar(sigla). 5-Ba- 
traquio; doenija. 6-Custoso(fig.) ; volta. 7-Art.def .fem. 
plural; elemento de origem grega que significa ar. 8-Su- 
fixo; tostara; brisa. 9-Bradam; capital do Perû. 10-Ros- 
tos; choupos. 11-Ala; vaga; lavra. 12-Acto solene corn 
que a Igreja célébra o sacrificio de Cristo pelos Ho- 
mens; pequenas. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL 
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SAÜDE EM 

A vida nasceu na âgua, 
alimenta-se delà, e acaba 
por falta delà. A âgua 
move-se em dois ciclos 

interligados e ambos essenciais para a 
existência de vida. Um, é o ciclo 
externo da âgua que circula e se 
évapora entre o solo e a atmosfera 
para formar os mares, os lagos, os 
rios, a humidade ou as chuvas. O 
outro, o ciclo da âgua interno, circula 
no interior do corpo de qualquer ser 
vivo, incluindo o ser humano, e estâ 
completamente dependente da âgua 
que vem do exterior. 
A carência de âgua dâ origem às 
maiores misérias que podem existir. 
As imagens da falta de âgua estâo de 
novo a chegar aos ecrâs da televisâo. 
Arvores e pastagens secas; animais e 
pessoas esqueléticas; vidas a 
extinguirem-se. Na Etiôpia, o ciclo de 
seca e morte estâ a repetir-se 
dezasseis anos depois duma outra 
catâstrofe corn as imagens chocantes 
ainda na nossa memôria. Esta 
repetiçâo é uma tragédia humana que 
poderia ter sido evitada, pelo menos 
nas sua dimensôes mais tristes e 
desumanas. Os parses, ou as 
sociedades onde abunda a âgua e a 
fartura, esqueceram-se nestes 
dezasseis anos de que o ciclo da seca 

e fome se poderia repetir e nada 
fizeram para prévenir as suas 
consequências. Ignoraram 
simplesmente um problema que nâo 
era o seu. Quantas quantias fabulosas 
se gastaram em guerras duvidosas e 
inüteis? Quantos alimentes se 
esbanjaram ou destruiram, para bem 
do mercado, que poderiam ter sido 
utilizados na preparaçâo de 
concentrados ou conservas para 
ficarem em réserva e serem utilizados 
em caso de urgência. 
Outras vezes é a âgua em excesso a 
causa da desgraça. Vejamos o 
martirio do povo moçambicano. A 
natureza parece ser iniqua e parcial 
na distribuiçâo da fartura e das âguas 
e os povos das naçôes melhor 
contempladas nessa desigualdade 
pouco fazem para ajudar os mais 
infelizes. Mas é sempre na 
adversidade que se vêm os amigos e 
espiritos solidârios; aqueles que vêm 
os probleinas dos outros como de um 
todo que é a humanidade; ou aqueles 
que pensam que todos os Womens do 
Mundo, mesmo que tenham crenças e 
cores diferentes, têm o mesmo direito 
à felicidade. Infelizmente muito.s 
Womens nâo têm esse espirito 
solidârio. Alguns pensam,-nâo sei se 
por convicçâo, ou por interesse, que o 

mercado global e as privatizaçôes sâo 
a soluçào para todos os problemas da 
Terra e tentam convencer os politicos 
a fazer corn que a âgua, um bem que 
brota da terra e deve ser de todos, seja 
gerida e explorada por empresas 
privadas baseadas no lucro. Até nos 
locais de relativa fartura de âgua este 
liquide valioso é possuido corn 
avareza. Muitos rios internacionais, 
mesmo em parses da mesma 
comunidade, passam a ser rios secos 
quando atravessam a fronteira. 
Se a âgua no seu ciclo terrestre é um 
bem que pertence a toda a 
humanidade e por isso deve ser 
tratado e gerido corn 
responsabilidade e cuidado para nâo 
escassear, ser poluido, ou por em 
risco a sobrevivência do homem, a 
âgua do nosso corpo, em 
concentraçâo adequada, é necessâria 
e fundamental para uma boa saùde. 
E o mais vital de todos os alimentos. 
A mais importante e essencial de 
todas a comodidades. 
Sessenta por cento do corpo humano 
é âgua. Dois terços dessa âgua estâo 
no interior das células. Um terço estâ 
na circulaçâo do sangue e linfa, no 
intestino, ou nas vias urinârias. O 
homem pode permanecer vivo sem 
qualquer alimento sôlido algumas 

æ Nunes 
Cordeiro, 

semanas, mas sem âgua, o seu tempo 
de vida nâo ultrapassa uns poucos 
dias. E as crianças sâo ainda muito 
mais vulnerâveis. Na vida de um,, 
bébé corn vômitos ou diarreia, um dia 
sem beber nada pode ser o suficiente 
para o matar. 
Mas embora a natureza, pela sua 
inclemência, possa ser injusta ao 
castigar os mais fracos e inocentes, 
nâo deixa de ser maravilhosa. Se 
alguma culpa existe pelos males na 
distribuiçâo das âguas, ela pertence 
ao homem, porque é â este que 
compete utilizar as forças da natureza 
corn civilidade e responsabilidade 
para o bem social. Assim como a 
natureza nos dâ a âgua, também é ela 
que nos dâ a sede e nos dâ o prazer de 
a saciar para nos protéger. A sede é o 
corpo a pedir âgua para que possa 
manter os seus liquidos interiores 
num equilibrio perfeito. Esse 
equilibrio é necessârio para que haja 
beleza, saùde e felicidade. Dar de 
beber a quem tem sede é o mais 
fundamental de todos os deveres 
morais. E a âgua que nos mantém a 
vida, mas a sede faz-nos beber para 
nos livrar da morte. 

laUlLtl (Itdl, Liu LLüa LLUllLLftttl 
Delegaçâo parlamentar portuguesa regressou ontem do territôrîo 
coin militas crîticas à comunidade internacional e preocupaçôes 

com a segurança e a possivel degradaçâo do "ambiente social" 
acrescentou Anacoreta Correia. De acordo com as 
opiniôes recolhidas dos muitos contactos que 

"ONU a mais, dinheiro a menos e pouco Timor." 
Foi desta forma que o deputado socialista 
Eduardo Pereira resumiu a impressâo com que 
ficou da visita da delegaçâo parlamentar 
portuguesa ao territôrio. Na sua opiniâo, a 
presença. das Naçôes Unidas faz-se sentir "por 
todos os lados", mas, quanto aos apoios 
financeiros prometidos pela comunidade 
internacional, Portugal é 0 "ùnico pais que 
cumpriu generosamente" o auxilio a que se 
comprometeu. Os restantes parses ainda nâo 
iniciaram as doaçôes que prometeram, estando 
previsto que o façam apenas a partir de Junho. 
Quanto à falta de envolvimento dos timorenses 
no processo de reconstruçâo do novo pais, séria o 
deputado comunista Rodeia Machado a ilustrar a 
realidade: "Nâo hâ um ùnico timorense na 
administraçâo" das Naçôes Unidas. Dos sete 
deputados que regressaram - duas parlamentares 
ficaram em Timor e na Austrâlia para "contactos" 
- séria Eduardo Pereira a manifestât maiores 
preocupaçôes, designadamente corn a questâo da 
segurança. O "magnifico" trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido pela missâo governamental e 
pelas organizaçôes portuguesas em Timor-Leste 
foi muito elogiado junto da delegaçâo. 

tiveram por todo o territôrio, "Portugal estâ a 
fazer mais do que todos os outros parses juntos". 
Apesar disso. Luis Fazenda, do Bloco de 
Esquerda, disse ter regressado corn a convicçâo, 
depois dos contactos mantidos, de que "Portugal 
tem tido um papel politico pouco activo". A 
delegaçâo parlamentar vai agora elaborar um 
relatôrio que apresentarâ à votaçâo da 
Assembleia da Repüblica e serâ posteriormente 
enviado para os restantes ôrgâos de soberania 
portugueses e para o secretârio-geral da ONU, 
disse Anacoreta Correia. 

23 feridos 
e 12 polfcias 

suspensos em 
manifestaçoes 

Os confrontes entre a polrcia e manifestantes, em 
Buenos Aires, fizeram 23 feridos e levaram à 
suspensâo de 12 policias, indicou o ministre do 
Interior argentine, Frederico Storani. Entre os 
feridos figura um policia que, ao principio da tarde 
se encontrava em estado de coma, segundo o 
ministre, que anunciou ainda a detençâo de 49 
pessoas. Cerca de très mil manifestantes, dissidentes 
do principal sindicato argentine, juntaram-se na 
noite de terça para quarta-feira junto ao Congresso 
de Buenos Aires para exigir que o Senado rejeite a 
reforma da legislaçâo laboral. Pouco antes das 04:00 
locais, a policia tentou afastar os manifestantes do 
local, dando origem a violentes confrontes. O 
ministre do Interior acusou o lider do sindicato dos 
transportes, Hugo Moyano, e os manifestantes de 
tentarem montar "um bloqueio ao Congresso, para 
impedir a entrada dos parlamentares". Afirmou 
também que os manifestantes multiplicaram as 
tentativas de "intimidaçâo, ao utilizarem armas de 
fogo". O chefe da policia federal, o comissârio Ruben 
Santos, admitiu, por seu lado, que alguns agentes 
"usaram armas nâo regulamentares". Um dos 
dirigentes sindicais, Julio Piumato, foi ferido corn 
uma bala de calibre 22, que nâo faz parte das 
muniçôes habituais. 
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Um mono om atontado 
contra rostaurante 
McDonald's om França 
Um atentado contra um restaurante 
McDonald’s na Bretanha (oeste de 
França) matou quarta-feira uma 
empregada, enquanto um outro 
engenho explosivo, colocado frente a 
um posto de correio da regiâo, foi 
desarmadilhado, segundo fonte oficial. 
O Ministério do Interior francês 
estabeleceu a ligaçâo entre os dois 
incidentes, afirmando que o atentado 
contra o McDonald’s de Quévert, perto 
de Dinan, "ocorre na sequência de 
outros atentados ou tentativas de 
atentado, no mesmo dia, em Rênnes 
(também na Bretanha), onde um 
engenho explosivo foi desarmadilhado 
à mesma hora em frente aos correios". 
Segundo fontes ligadas à investigaçâo, 
o atentado contra o restaurante 
aconteceu junto ao balcâo do 
estabelecimento onde os clientes sâo 
atendidos ao volante da sua viatura. "A 
explosâo ocorreu no exterior, frente ao 
balcâo do McDrive", indicou a fonte, 
acrescentando que a explosâo fez "uma 
cratera" no local. A vitima é uma 
empregada de 27 anos, segundo o 
director do restaurante que recusou 
fornecer a sua identidade. 
Anteriormente, o présidente de câmara 
da cidade vizinha de Dinan, René 
Benoit, declarara que a explosâo tinha 
ocorrido na entrada do 
estabelecimento. Segundo Benoit, o 
restaurante em causa tinha jâ sido alvo 
de disparos hâ um mês. "Foram 
descübertos très impactos de balas hâ 
um mês, mas o director (do restaurante) 
nâo recebeu qualquer ameaça", disse. A 
direcçâo do McDonald’s-França, por 
seu lado, declarou-se "chocada" corn a 
morte da'^empregada. Em 20 anos de 
presença em França, a McDonald’s 
criou uma rede de mais dç 790 
restaurantes. Desde hâ um ano, estes 

estabelecimentos têm sido alvo de 
criticas por parte dos agricultores 
franceses, que se opôem à 
mundializaçâo e à influência 
econômica norte-americana. 
Relativamente ao engenho 
desarmadilhado em Rênnes, fonte da 
investigaçâo adiantou que os très 
pedaços de dinamite utilizados no 
engenho provinham de um 
carregamento de oito toneladas 
roubado em Setembro passado em 
Plévin (Bretanha). Parte dos explosivos 
entào roubados, de que apenas foi 
recuperada metade do total, foram 
mais tarde utilizados em atentados da 
ETA em Espanha. Relativamente aos 
incidentes de quarta-feira, a policia 
francesa suspeita do envolvimento do 
Exército Revolucionârio bretâo, 
embora esta organizaçâo ataque 
preferencialmente "simbolos do 
Estado" e nâo estabelecimentos 
privados. No entanto, a suspeita 
îundamenta-se pelo alegado 
envolvimento de elementos desta 
organizaçâo no roubo de explosivos de 
Setembro, que levou mesmo à detençâo 
dos seus presumiveis chefe militar e 
tesoureiro. O présidente francês, 
Jacques Chirac, "indignado" corn o 
atentado de Quévert, condenou jâ a 
"violência criminal e cega que nada 
pode justificar" e mostrou-se 
esperançado em que os autores deste 
acto "odioso" sejam rapidamente 
identificados e julgados. O primeiro- 
ministro, Lionel Jospin, condenou 
igualmente estas "formas de terrorisme 
cego que nada pode justificar" e 
expressou a esperança em que os 
autores destas acçôes "inaceitâveis" em 
democracia "tenham vergonha de ter 
morto uma jovem, unicamente porque 
estava no seu posto de trabalho". 

Assine e divulgue 
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Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Comunicados 
Associaçâo 25 DE ARIL 

-A Associaçâo 25 de Abril, Nùcleo Capitâo 
Salgueiro Maia, comunica à Comunidade 
portuguesa que ira como habitualmente 
realizar as celebraçôes comemorativas do 
25 de Abril. Este ano, é convidado de honra, 
o Almirante Victor Crespo, que farâ o 
discurso alusivo à "Revoluçào dos Cravos", no 
jantar que terâ lugar no "New Casa Abril" dia 28, 
às 19:30. 
Serâo também oradores o Dr. José Carlos Teixeira, o 
Dr. David Raby, Dr. Tomâs Ferreira e o Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Joâo Perestrello. 
Os interessados em participar neste jantar comemorativo do 
25 de Abril, podem entrar em contacto pelos telefones: (416) 
459-5229; 239-3773, ou 466-7364. 
25 de Abril, sempre! 

CIDADANIA CANADIANA NA LOCAL 183 

A Universal Workers Union, Local 183, anuncia que nos dias 29 e 30 de Abril 
farâ a sua campanha de CIDADANIA CANADIANA abrindo as portas do 
Uniâo Centre, 1263 Wilson Anenue, North York, de modo a auxiliar os seus 
membros, seus familiares e amigos, a tornarem-se cidadâos do Canada. 
Nos dias 29 e 30 de Abril, entre as 10:00 am e as 04:00 pm, a Local 183 terâ 
ao dispôr dos interessados pessoal especializado para o preenchimento dos 
formulârios e dar respostas a quaisquer düvidas. 
O Business Manager da Local 183, Tony Dionisio, pede a todos os que 
telefonaram e se inscreveram, o favor de passar na Local 183 para dar 
andamento ao processo. Todos devem levar consigo documentos de 
indentificaçâo pessoal. 
Para mais informaçôes, contactem corn Ana Aguiar, pelo telefone: 
(416) 241-1183. 

"Portuguese Canadian Democratic Community Centre" 

Comunica aos seus socios e simpatizantes as celebraçôes do 25 de Abril, com 
inicio dia 21 e fecho no proprio dia 25, "Dia da Revoluçào dos Cravos". Neste 
26". aniversârio do 25 de Abril, a Associaçâo Democrâtica tern como 
convidada de honra, a Deputada do Parlamento Europeu, Ilda Figueiredo. 
Réservas pelo Fax: (416) 516-5975. A présidente da PCDCC, Lourdes Oliveira, 
agradecemos o convite para estarmos présentes. 

Eleiçôes no CONGRESSO NACIONAL LUSO-CANADIANO. 

Neste mês de Abril vâo ter lugar eleiçôes pùblicas para Delegados do 
Congresso Nacional Luso-Canadiano. Estas eleiçôes estâo abertas a todos os 
Luso-Canadianos. Podem votar para Delegados Locals e, segundo os estatutos 
em vigor, poderâo eleger os Directores do Congresso e o Présidente do 
Congresso. 
As eleiçôes na mega-ârea de Toronto, terâo lugar nos seguintes locals: 
No dia 23 de Abril, às 15 horas, no Portuguese Community Centre, em 
Brampton. 
No dia 30 de Abril, às 15 horas, na Casa do Alentejo, em Toronto; no Clube 
Português de Mississauga e, também, no Portuguese Cultural Centre of 
Bradford. 
Para mais informaçôes, contactem o CONGRESSO pelo telefone: (416) 530- 
6608. 

Nome:   

Morada:   

Telefone:  

Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538-0084 

A "Casa do Alentejo", em Toronto. 

Realiza dia 25 de Abril um jantar comemorativo do "26o. Aniversârio" da 
Revoluçào dos Cravos. O jantar terâ inicio às 19:30 horas. Estarâo présentes 
personalidades politicas da vida Canadiana e Portuguesa, assim como a 
convidada de honra, a Professora Maria Clara Martins, Présidente da 
Assembleia Municipal do Alvito. Ainda, vindo de Portugal, o artista Francisco 
Fanhais. 
Réservas: (416) 537-7766. 
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Festas da Pascoa 
22 e 23 de Abril 

-Casa da Madeira C.Centre, festa familiar da 
Pascoa, com os "Cha Cha Cha" e o Grupo de 
Danças da Pascoa à moda da Terceira. 
-Pascoa no Graciosa C. Centre, com o DJ 
Nazaré Praia. 
-Clube Português de Mississauga, bade da 
Pascoa com os STARLIGHT e Danças Pascais. 
-De sextà a domingo, tradicionais bailes da 
Pascoa, com a Dança de Pascoa do Porto Judeu, 
bailinhos tipicos à Terceirense e bade com 
Zip-Zip, no Angrense de Toronto. 
-No Lusitânia, Pascoa com os tradicionais 
danças terceirenses e bade com o DJ Nazaré 
Praia. 

Festas dia 23 

-A Casa dos Poveiros realiza o seu almoço 
tradicional de Pascoa com a cerimonia do 
Beijar da Cruz, na Igreja da St. Clair, 1118 St 
Clair Ave., W, em Toronto. Folclore com os 
Ranchos da Casa. 
-O Académico de Viseu realiza na sua sede um 
almoço regional de Pascoa, com o tradicional 
"Deitar da Cruz". 

-A Associaçâo Migrante de Barcelos realiza o 
seu almoço de Pascoa, com a tradicional bençào 
Pascal, no 805 da Dovercourt Road, em 
Toronto. 
-A Associaçâo de Sâo Miguel Arcanjo, em 
Hamilton, tern o seu jantar de Pascoa, no St. 
Stephèns Hall, às 14:00 horas. 
-F.G. do Porto, promove o seu almoço de 
Pascoa, na sede, com variedades e bade. 
-A Associaçâo Cultural do Minho realiza a sua 
festa da Pascoa, com o Beijar da Cruz, Folclore, 
bade e surpresas, no 83 da Christie St., em 
Toronto. 
A Casa Cultural de Vila do Conde realiza no 
Europa Catering o seu almoço de Pascoa, com 
Claudio, menino prodigio da concertina e "Os 
Panteras". 
-O Arsenal do Minho, realiza na sede-social o 
tradicional almoço de Pascoa, com o Beijar da 
Cruz, variedades e baile. 

INFORMAÇÂO 

Dia 7 de Maio terâ lugar na CASA DOS 
AÇORES, pelas 15:00 horas, uma Assembleia 
Geral para apresentaçâo de listas e eleiçâo dos 
novos Corpos Gerentes. 
Pede-se a comparência dos sôcios da CASA 
DOS AÇORES. 

Pessoal para jardinagem. Contacte Joao pelo 
telefone (905) 507-3915 

Cozinheira. Tel: 495-1523 

Pessoal para limpeza. Tel: 593-4383 

Cozinheira. Tel: 657-0932 

Pessoal para trabalhar em telhados. Tel: 651-7919 

Mecânico de refrigeraçâo comercial e ar 
condicionado. Tel: 676-1005 

Pessoal para limpeza nas areas de Toronto, 
Scarborough e Guelph. Contacte Margarida ou 
Fernando pelo telefone 653-6561 

Pedreiros. Tel: (905)318-4692 

Pessoal para trabalhar em renovaçôes de casas. Tel: 
745-0834 

Empregada de balcâo para padaria Portuguesa. 
Tel: 538-7700 

Cabeleireira corn expêriencia. Tel: 960-3760 

Pessoa que fale Inglês e Português, corn pelo menos 
2 anos de experiência e tenha conhecimento do 
sistema de computador "Apollo" para trabalhar em 
agência de viagens em Toronto. 
Envie o seu curriculo para Eisa Nunes pelo 
fax: 654-9605 

Pessoal para plantaçâo de ârvores, nivelamemto de 
terrenos e instalaçâo de relvados. Tel: 565-5295 

Pessoal para jardinagem. Tel: (905)318-4692 

Part-time - Casais para limpeza. Tel: 589-71-74 ou 
242-2227 

Padeiro para padaria em Brampton. 
Tel: (905) 796-6361 

Contentor corn espaço para Apùlia, 
Esposende. Contactar Filipe pelo 
Tel: (905) 893-9644 depois das 18h. 

Saida no fim de Abril, 2000. 

I Procura-se pessoal para trabalhar nos telhados 
corn o minimo de 1 ano de experiência 

Tel: 658-2993 ou Cell: 879«484 

Pessoa procura vuna garagem dupla 
icom aluguer até $200 na àrea a sul da North 

York. Tel: 658-2993 ou Cell: 879-8484 

Lote em Portugal corn cerca de 
390 junto à praia de St. Cruz, 

a 45 minutes de Lisboa. Fale corn 
Américo, em Hamilton, 
pelo tel: (905) 549-3527 

CLASSIFICADOS 23 

Besugo 
no rorno 

Ingredientes: 
2 besugos médios 
2 folhas de louro 
2 colh. sopa de margarina 
1 colh. sopa de sumo de limào 
1 cebola 
1 ramo de salsa 
2 fatias de presunto 
Oregàos, sal e pimenta 
Tomate maduro 
Batatinhas para assar 
1 pacote de base de molho para peixe 

Receita: 
Amanhe e tempere os besugos com s^l, pimenta e 
sumo de limâo. Coloque uma folha de louro e uma 
de presunto dentro de cada besugo. Coloque os 
peixes num pirex e, por cima, disponha a cebola às 
rodelas, o tomate também às rodelas, salsa e a 
margarina em pedaços. Salpique corn oregàos. Faça 
o molho para peixe, de acordo corn as instruçôes 
da embalagem, cubra corn ele o peixe e leve oa 
forno rodeado de batatinhas. 

Ninho 
da Pàscoa 

Ingredientes: 
5 ovos 
125 gr de açücar 
125 de farinha 
Raspa de limào 
125 gr de margarina 
250 gr de chocolate de culinâria 
60 gr de açücar em p6 
100 gr de fios de ovos 
100 gr de amêndoas Usas coloridas 

Receita: 
Misture 4 ovos corn 125 de açücar e a raspa de 
limào, até obter um creme fofo. Misture a farinha 
cuidadosamente. Unte e polvilhe uma forma de 
buraco e leve a cozer em forno médio durante 
cerca de 30 minutes. Entretanto, derreta 125 gr de 
chocolate em banho-maria. A parte, amasse a 
margarina corn o açücar em pô até estarem 
amolecidos. Junte o chocolate, batendo sempre até 
obter um creme agradâvel. Desenforme o bolo e 
apare-o um pouco na parte inferior, de modo a que 
se assemelhe corn um ninho. Coloque as aparas 
que retirar a tapar o fundo, no centre. Barre o bolo 
corn o creme de chocolate. Raspe os restantes 125 
gr de chocolate, de modo a obter uma espécie de 
lâminas. Espalhe estas lâminas à volta de todo o 
bolo, segurando-as no creme. Polvilhe ligeiramente 
corn açücar em pô. Coloque os fios de ovos e as 
amêndoas em cima, dando um aspecto de um 
ninho corn ovos. A volta do bolo também pode 
enfeitar corn amêndoas e fios de ovos. 
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José luis Tavares 
regressou„. em ‘lorça” 

O présidente da comissâo de 
arbitragem da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional (LPFP), José 
Luis Tavares, regressou às suas 
funçôes depois de 90 dias de 
suspensâo... em que se manteve em 
actividade "semi-oficial". "Nâo estive 
ausente, pois entendi que dévia 
continuar a trabalhar, embora sem 
poder assinar documentos e estar 
em representaçâo oficial, conforme 
recomendaçâo do présidente da 
Liga", afirmou José Luis Tavares, 
apôs presidir ao sorteio dos ârbitros. 
Segundo uma noticia veiculada 
terça-feira, o dirigente dos ârbitros 
terâ recebido senhas de presença e 
verbas para pagamento de despesas, 
nomeadamente para deslocaçôes. O 
présidente da comissâo de 
arbitragem da LPFP foi claro: 
"Durante os 90 dias em que estive 
suspenso, efectuei varias deslocaçôes 
e fui a reuniôes, mas nâo recebi, nem 
vou receber, um centavo... sou um 
amador no futebol profissional". As 
especulaçôes sobre dinheiro que 
dizem ter recebido durante este 
periodo deixaram o dirigente 
"furioso": "As pessoas que mentem 
sâo mentirosas. Alguns cretinos 

estâo a perder o respeito por si 
prôprios, pessoas que sâo chefes de 
familia e pais de filhos". "Sâo pessoas 
que nâo têm coragem para dizer as 
coisas directamente. Usam a 
cobardia na escrita, sâo jornalistas 
que atraiçoam o côdigo 
deontolôgico", disse aindajosé Luis 
Tavares, defendendo-se: "Nâo digo 
nomes, pois moviam-me um 
processo disciplinar e jâ tenho a 
minha conta de processos". Segundo 
o dirigente, a sua suspensâo nâo veio 
fragilizar a arbitragem, mas apenas 
"um homem que serve a classe 
gratuitamente hâ 42 anos e que 
sempre foi alvo de manifestaçôes de 
louvores". "A minha suspensâo foi 
uma questâo politica, penso que 
servi de anzol para outras 
situaçôes... mas nâo me deixo 
abater", afirmou, sem precisar, José 
Luis Tavares. Em relaçâo ao "caso 
Mamede", o dirigente da arbitragem 
disse que ouviu o ârbitro Paulo 
Costa apôs o encontre entre o 
Setübal e o Braga, e que este negou 
ter dito "tudo de mau para vocês" ao 
"sadino" Mamede, no final do 
encontre, que os "arsenalistas" 
venceram por 2-0. 

i'/S 

ORBIT 
SA TELLITE SYSTEMS 

DeEcie-se 

Vem 

coin a 
INTCRNACKMAL 

sua casa 
através 

serviços 
de^ 

Ofbi 
6985 Davand Dr. Unit #7, Miss., Ont. 

TEL: [9051670-3660 & 1-877-672-4848 
IliüliüiHiilîlilîlïMæiücîicîJïîJËK ■/iiùiütiliiiiiiiiiKiiüi lœiüiiiiiüiài 1» 

Regressaram jâ a Toronto os Jovens estudantes -rapazes e raparigas- que, 
em representaçâo da comunidade madeirense, estiveram no Funchal 
participando pela primeira vez na grande Festa do Desporto Escolar, 
realizaçâo da Secretaria Regional de Educaçâo da RAM através do 
Gabinete Coordenador do Desporto Escolar. Vieram felizes pelo seu 
comportamento civico e desportivo. Este intercâmbio saudâvel entre 
Jovens estudantes madeirenses ou descendentes, da diâspora 
madeirense, e os que vivem na Madeira, é uma atitude a manter pelos 
bénéficiés que trazem aos jovens e à Regiâo Autônoma da Madeira. 
Parabéns pela participaçâo e comportamento. 

ACAPO/Taça Camôes 
A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontârio, apôs 6 
sorteio sub-3, sub-17, Seniores, Velha-Guarda e Féminines, informa a 
sequiencia dos jogos: 
Sub-13: 
Sporting C.P. - Casa do Benfica 
Portugla - Clube Académico de Viseu 

Sub-17: 
F.C.Porto - Clube Port. Mississauga 

Seniores: 
Asso. Mig. Barcelos - Connections S. C. 
Arsenal do Minho - Peniche C.C. 
C. Académico Viseu - Portuguese LFnited 
C. Nacional Mississauga - Selecçâo Liga Amizade 

Velhas-Guardas: 
Sporting C.P. - Clube P. Mississauga 
Arsenal Minho - Asso. Mig. Barcelos 
Peniche C. Club - C. Nacional Mississauga 
Portugal 96 - Casa do Benfica 

Femininos: 
C. Português Mississauga - C. Académico Viseu 
Informaçôes: (416) 536-5961 Fax: (416) 536-8055 

LUSOgolf comunica a "Sata Express Cup" 
A LUSOgolf informa os interessados que é no dia 20 de Maio de 2000 
que tem lugar a "SATA Express Cup" no Glen Eagle Golf Club, na 
estrada 50, a norte de Bolton, em Brampton. 
Prémios valiosos da SATA Express, Verdegolf Country Club, 
Estalagem da Rosa, Rent-a-Car Ilha Verde, Montepio Gérai e Classic 
Honda. 

Selençâisili-K-FC Pirtie Sporting 
opimoiotlanisciiniotiHlos 

O FC Porto e o Sporting sâo os clubes que libertaram mais futebolistas 
(cinco) para a convocatôria da selecçâo nacional sub-16 para a fase final do 
Europeu, que se disputa em Israel, entre 01 e 15 de Maio. Assim, do FC 
Porto foram convocados Bruno Vale, Luis Afonso, Pedro Ribeiro, Silvio 
Nunes e Toninho, enquanto do Sporting foram chamados à selecçâo Carlos 
Marques, Hugo Viana, Joâo Paiva, Ricardo Quaresma e Valdir. Daniel, 
Nuno Batista, Pedro Miguel e Raul Meireles, do Boavista, juntam-se à lista 
de Antônio Violante, treinador da selecçâo, a par de Rui Figueiredo (do Gil 
Vicente), Ricardo Silva (do Braga), Mârio Carlos (Vitôria Setübal) e 
Custôdio Castro (Vitôria Guimarâes). Os jogadores partem para Israel a 27 
de Abril, depois de se concentrarem para o estâgio no dia 24 no Estâdio 
Nacional, ficando instalados no Inatel de Oeiras. 
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Bayern Munique S FC Porto 1 
O FC Porto sofreu uma das maiores desilusôes da sua 
participaçâo na Liga dos Campeôes de futebol, ao ser 
eliminado trente ao Bayern Munique (2-1) jâ no 
periodo de descontos, apenas dois minutos depois de 
ter festejado o golo do empâte. A équipa portuguesa 
cedo ficou em desvantagem no marcador, quando, 
aos 15 minutos, Paulo Sérgio - que na primeira "mào" 
anotou O tento do empâte ( 1-1 ) nas Antas - adiantou os 
alemâes, mas um golo de Jardel, em cinia dos 90 
minutos, reacendeu as esperanças 'azuis e bianLas" e 
deixava antever um prolongameuto de dO minutos. 
No entanto, tudo ruiu dois minutos depois, quando 
num livre, Mehmet Scholl cru2K>u para a ârea es 
Thomas Linke cabeceou para o fundo das redes i 
portistas, liquidando o sonho doy porÉugneses de i 

atingirem as meias-fmais. Aprcsentaüdo a équipa e 
esquema de jogo habituais, o FC Porto uâo coirseguiu 
assumir as despesas do jogo». Çpufqrme desejo 
manifestado por Fernando Santos, Ja que o nteio-, 
campo nào tinha a objcctividade desejada e os 
flanqueadores estiveram **eclipsados", "arrastando»™ 
consigo Mario Jardel. 
Do outro lado, o Bat-cru Munique nâo apresent.iva 
um futebol boniio, preferindo a eficâcia dos 
lançamentos longos paia o trio atacante, qtte retelou 
grande mobilidade na troca de posiçôes, o que 
dificultava a marcaçâo aos défesas portistas Scm o 
"cérebro" Effenberg, lestonado, os germâniros 
revelaram grande deliie de ciiati\idade no meio- 
campo e nâo conseguiam ainun de forma orgamv.adn. 
pelo que apostavam no pontapé para a frentç, nxas 
criando situaçôes embaraçosas para o ûltimo reduto 
português. A grande oportunidade de golo dos 
pentacampeôes nacionais na etapa inicial surgiu num 
lançamento longo de Nelson (22), que foi parar a 
Jardel, na pequena ârea, mas Oliver Kahn voltou a 

vencer o "duelo" corn o portista, negando-lhe o golo 
corn uma defesa vistosa para canto. O jogo estava 
"morno", desinteressante e as bancadas apenas 
voltaram a vibrar quando viram no ecrâ gigante que o 

Madrid vencia no terreno do Manchester 
United, e a gargalhada foi estrondosa quando, no 
segundo tempo, surgiu a informaçâo de que os 

is^nierengues" vcnciam por 3-0. O FC Porto reentrou 
maîs atrevido na etapa complementar e Capucho (52) 

: le» estremecer os adeptos do Bayern, quando enviou 
uma bola ao poste, num centro/remate, corn Oliver 
Kahn fora do lance. 
A subida dos portistas no terreno foi aproveitada 
pelos getSftânicos para actuarem 

iicomo mais gostam, em contra- 
ataque, e foi assim que Elber (54) 
podî» ter ampliado para 2-0, mas o 
seu rematfe saiu rente ao poste 

; ssesquerdo da baliza de Hilârio. A 
, formaçâo por^guesa dominava, o 

pûblico aietaâo manifestava o seu 
descontentamento, mas os 
pentacampeôes • nacionais nâo 
cooseguiam traduzir essa 
supremacid em golos, Por sua vez, o 
irbitro escocês voïtou a fazer "vista 
grôssa” nüma nova falta na ârea de 
Andersson sobre Jardel (56), 
erapurraudo o jogador "canarinho". 
Fernando Santos arriscou tudo e 
"sacrificotl'^ Déco e Rui Barros, 
apôstando em Clayton e Domingos, 
mas ' os portistas forain perdendo 
fulgor e capacidade de luta no meio- 
campo, facto aproveitado pelo 
Bayern para reassumir o comando 

da partida. Drulovic (86) assustou Kahn corn um forte 
remate cruzado e Jardel, em cima do tempo 
regulamentar, elevou-se muito bem entre os centrais 
contrarios e "bateu" Kahn, devolvendo aos 
portugueses a esperança na qualificaçâo. Se a alegria 
foi esfuziante entre os portistas, a desilusâo foi maior, 
quando, â entrada para o ûltimo minuto de 
compensaçâo Linke, no meio de grande confusâo, 
cabeceou para o fundo das redes da baliza de Flilârio, 
dando ao Bayern um triunfo muito festejado pelos 
sens adeptos. O ârbitro escocês Hugh Dallas cometeu 
vârios erros importantes, corn o FC Porto a ter boas 
razôes de queixa da sua actuaçâo. 

Resultados da segunda "mâo" dos 
quartos-de-fînal da Liga dos Campeôes 

Barcelona (Esp) - Chelsea (Ing) 
Lâzio (Ita) - Valência (Esp) 
Bayern Munique (Ale) - FC Porto (Por) 
Manchester United (Ing) - Real Madrid (Esp) 

2“ mâo 
5-1 
1-0 
2-1 
2-3 

D mâo 
1- 3 
2- 5 
1-1 
0-0 

Apurados: Barcelona, Valência, Bayern Munique e Real Madrid. 

Quadro das meias-finais 
Primeira "mào"; 
02 Mai (terça-feira) Valência - Barcelona 
03 Mai (quarta-feira) Real Madrid - Bayern Munique 
Segunda "mâo": 
09 Mai (terça-feira) Bayern Munique - Real Madrid 
10 Mai (quarta-feira) Barcelona - Valência 

FINAL a 24 de Maio, em Saint-Denis, França. 

Tempestade 
em copo d'agua! 

Quando as pessoas olham uma 
moeda e sô lhe vêem um dos lados, 
estào automaticamente a errar as 
conclusôes. 
Foi o que aconteceu agora corn uma 
chamada de atençâo da minha parte 
relacionada corn a ida de estudantes 
madeirenses à Festa do Desporto 
Escolar-2000, no Funchal. 
Ao colocar a frase "... que por ma ou 
tendênciosa informaçâo, os jovens 
vâo aos jogos em representaçâo da 
Casa da Madeira, o que nâo 
corresponde à verdade. Vâo 
representar a Comunidade 
Madeirense do Canada" que, para jâ 
nada tem de grave, muito menos 
discriminatoria, sô serviu para repor 
a verdade dos factos, em relaçâo a 
pessoas e nâo ao clube. O Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, esta acima das 

vaidades de certas pessoas. Como 
nunca quis nem quero pôr o Clube 
em causa, o CMC-CMCC e a 
comunidade madeirense, repito, 
merecem-me todo o respeito, deixei 
"andar o marfim" para nâo 
desestabilizar nada nem ninguém, 
particularmente, porque estavam em 
andamento eleiçôes no clube e que, 
por "insuficiências" notadas, vâo ser 
repetidas quando o Présidente da 
Assembleia Gérai o entender... 
Assim, em vez de trazer a terreiro o 
assunto, vou apenas responder ao 
senhor secretârio do clube, 
responsâvel pelo desabafo clubistico 
que me fez. Quando o senhor 
Gilberto Araùjo tiver conhecimento 
das duas faces da moeda val, sério 
como julgo que é, mudar de opiniâo. 
Ponto final! 

JMC 

t Propriedade e direçâo de um ex-agente, 
John Zadkovich; 

$ Mais de vinte e quatre anos de experiência em tribunal; 

$ Fluente em portug(uês; 
$ Preços acessiveis; 

ÿ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Gonsidera-se culpadoP 
Poderà receber uma multa... mas nào sera condenado. 

3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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O grande dia de 
Antïonio Pinto 

Continuaçào da pagina 28 

feito que lhe valeu 65 mil 
contos (prémio de vitôria, 
recorde e "cachet"). O atleta 
do Maratona deixou atrâs de 
si os marroquinos Abdel- 
kader el-Mouaziz, vencedor 
em 99, e Khalid 
Khannouchi. Antonio Pinto 
melhorou o "antiquissimo" 
recorde europeu, estabe- 
lecido por Carlos Lopes em 
20 de Abril de 1985, em Roterdâo, corn 
O tempo de 2.07.12. Desde o fim de 
semana passado, a melhor marca 
europeia e a quinta mundial de sempre 
é 2.06.36 horas. Antonio Pinto jâ tinha 
batido outro mâximo histôrico do 
atletismo europeu: os 10.000 m, de 
Fernando Mamede. Em relaçâo ao 
decorrer da prova, referiu: "Aos 26 km 
tentei isolar-me, depois de me ter 
apercebido que o Mouaziz e o 
Khannouchi nâo estavam bem e talvez 
nào me acompanhassem. De seguida 
ainda acelerei mais um pouco e pensei 
nâo sô em ganhar mas também fazer 
uma boa marca, e consegui. O grande 
teste para esta maratona foi a "Meia" 
de Lisboa, onde estive muito bem, mas 
também nâo exagerei nas competiçôes, 
pois receei nâo recuperar para aqui e 
para Sydney." Alfredo Pinheiro, 
treinador do recordista europeu, 
estava, naturalmente, feliz: "Se esta 
vitôria tivesse acontecido em Roterdâo 

-uma das melhores para 
recordes-, esta marca estaria 
muito perto do recorde 
mundial." No sector 
feminino as coisas nâo 
correram tâo bem: Manuela 
Machado ficou no nono 
lugar e Fernanda Ribeiro 
abandonou. Tegla Loroupe 
venceu, um resultado 
normal para a queniana. O 

pôdio ficou completo corn a romena 
Lidia Simon e a queniana Joyce 
Chepchumba. Manuela Machado foi 
terceira em 1999, mas este ano 
contentou-se corn o tempo: "Cortei a 
meta a rir e a dizer adeus, pois estou 
satisfeita como a prova que fiz, nâo 
tanto pela classificaçâo, mas porque 
esta foi a minha segunda melhor 
marca." 
Classificaçâo: 

Masculiaos 
1. Antônio Pinto (Por), 2.06.36 
2. Abdelkader el-Mouaziz (Mar), 
2.07.33 
3. Khalid Khannouchi (Mar), 2.08.36 
4. William Kiplagat (Que), 2.09.06 

Femininos 
1. Tegla Loroupe (Que), 2.24.33 
2. Lidia Simon (Rom), 2.24.46 
3. Joyce Chepchumba (Que), 2.24.57 
(...) 
9. Manuela Machado (Por). 

lynx perdem 1-0 
corn 0 Rochester A équipa campeâ dos 

Estados Unidos, em 
1999, Rochester 
Raging Rhinos, 
derrotou os 

Toronto Lynx por 1-0 no primeiro 
jogo de exibiçâo desta época. Este 
foi um jogo com algumas 
dificuldades devido ao facto de 
muitos dos jogadores ainda 
estarem a aguardar 
um novo contracto 
antes de ter inicio mais 
uma época. 
O treinador do Rochester, Pat 
Ercoli, demonstrou a sua satisfaçâo 
corn a actuaçâo e vitôria da sua 
équipa. Em contrapartida, o 
treinador da équipa Lynx, Peter 
Pinizzotto, nâo se demonstrou 
preocupado corn a derrota de 1-0, 
pois teve a oportunidade de ver 
como os Jogadores estavam 
preparados e como atacaram o 
jogo, principalmente na primeira 
parte. Os Toronto Lynx 
conseguiram dominar os primeiros 
vinte minutes da primeira parte do 
jogo, sem terem conseguido, no 
entanto, estrear-se no marcador. A 
équipa vai iniciar mais uma época 

em Pittsburgh contra os 
Riverhounds no dia 29 de Abril e 
deslocam-se a Rochester para, mais 
uma vez, enfrentarem os Rhinos no 
dia 6 de Maio. 
Os Toronto Lynx sô terâo o 
primeiro jogo em casa, no Estâdio 
Varsity, no domino, dia 21 de Maio. 
Os interessados em mais 
informaçôes, devem contactar Stan 
Adamson, director das relaçôes 
pùblicas através do (416) 251-4625. 

CONFERlNCnORIENni 
Divisâo Nordeste 

Sérié C: 
Toronto vs, Ottawa 
1 -Toronto 2 Ottawa 0 
2 - Toronto 5 Ottawa 1 
3 - Ottawa 4 Toronto êi 

Toronto lidera 
por 2 jogos a 1 

COHFEREHCUOOIRENTAI 
Divisâo Noroeste 

Series F: 
Dallas VS. Edmonton 
1 Dallas 2 Edmonton 1 
2 Dallas 3 Edmonton 0 
3 Edmonton 5 Dallas 2 
4 Edmonton 3 Dallas 4 
Dallas lidera por 3 
jogos a 1 

'P-6SliitüClü3 

' Boston -114 Washington 8è: 
New Jersey 109 Atlanta 111 

' Charlotte 103 Cleveland: 88 
Detroit 88 New York 100 

Toronto 73 Miami 97 
Philadelphia 93 Chicago 89 

LA Lakers 102 Dallas 112 
Utah 10 J- Denver iO.5 

Portland 116 LA Clippeis 100 
; Houston 107 Phoenix 98 

Ie,,|19 Sacramento 112 Seattle 

P 

55 
4b 
45 

■.ÿ^etaroll 41 
: BlMwirakfis 41 

Clewlsincl 31 
28 
lié 

26 
33 
36 
40 

.679 

.593 

.556 

.506 
40 .506 
50 .383 
53 .346 
64 .210 

llJlËhlIll 54 27 :667 
52 29 ^ .642 
50 31 .617 
39 ^42 .481 
34 47 .420 
34 47 .420 
21 60 .259 
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tJU fa 
Classificaçôes 
EQUIPAS 

2 FC PORTO 

3KHRCR 

4B0AVISTA 

sBmVICÜiTE 

6GUIMARÂES 

TIRRimilO 

8EST.AMAD0RA 

B«tA6A 

10BE1ENENSES 

tlJUUIEBCA 

12UNIÂ0LEIRIA 

miHiNSE 

14 RIO AVE 

18SAL6UEIR0S 

IBSnÜBAl 

12 CAMPWAIB8EHSE 

18 SANTA CLARA 

V E 

30 20 

30 18 

30 14 

30 13 

30 14 

30 11 

30 8 
30 11 

30 8 
30 fil 

30 8 
30 

30 

30 8 
30 8 
30 2 

5 30 

Resultados 
(30® jornada) 

Farense-Alverca,1-2 

Santa Clara - FC Porte, 0-2 

Marftimo - üniâo leiria, 0-0 
Benlica - Belenenses, 2-3 

Salgueiros - Campomaior, 2-1 

Setûbal-Braga, 0-2 

Cil Vicente-Rio Ave, 4-0 

Sporting - Gnimarâes, 1-0 

L da Amadora - Boavista, 1-2 

8 
G 

G 
6 fl 
5 

11 
14 

4 
13 

2 
11 

6 
5 

8 
10 

2 
4 

6 
10 « 
11 
8 
8 
1$ 

9 

13 

11 
13 

14 

10 

12 
12 
15 

M 

56 

SI 
34 

44 

43 

32 

38 
33 

36 

26 

38 

29 

24 

22 
22 
29 

20 68 
19 66 

28 

29 

32 

29 

30 

40 

33 

43 

29 

54 

45 

41 

43 

42 

44 

48 

48 

42 

44 

38 

32 

32 

32 

35 

31 

30 

30 

29 

22 

25 

(31®jornada) 
Rio Ave - Sporting 

Oniâo leiria - Benlica 

Beienenses - Saigueiros 

Campomaior - Santa Ciara 

Braga - Farense 

Aiverca - Lda Amadora 

FC Porto - Setubal 

Boavista ■ Gil Vicente 

Gnimarâes - Man'timo 

Melhoies Maicadoies 
31BOIOK 

MâriolAROEl -FC Porto 

I8B0I0S 

Aiberto ACOSTA - Sporting 

Wgolos 

Eric Gomes "GAÜCHOI" - Estrela da Amadora 

WBOIO& 

NÜNO GOMES-Benfica 

Ugeios: 

Idelbrando Oalsote "BRANOiO" - Gnimarâes 

13 gains 

Mariano TOEOTU - Man'timo 

12golos 

HüGOHENRIQUE-RioAve 

lOgoios 

EOMIISON Incena - Gnimarâes 

Whelliton-Boavista 

Nnno Ribeiro “Maniche”-Benlica 

Odair Borges-Braga 

Classificaçôes 
CL EQUIPA 

1BEIRA-MAR 

2AVES 

3ACADEMICA 

AP.EEAREIIIA 

5VAR1IM 

6PEHAFIEL 

lEElGUEIRAS 

R UNlâO LAMAS 

9 CRAVES 

10MAIA 

HESPIHH0 

12 LEÇA 

13FREAMURDE 

14 NAVAL 

15IMORTAL 

16 COVILHi 

HESPOSENDE 

18 MOREIRENSE 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

58 

54 

53 

53 

51 

48 

46 

43 

41 

40 

39 

39 

38 

38 

29 

25 

22 
21 

RGSUltadOS OO'jornada) 

EsnosenAi - AcaNémlca. 3-1 
P.Ferraita-lmonal.1-0 
Dasp.CAavas-Vanim.2-2 
UnIAa Lamas - Panaflal, 0-2 
FCMala-Ralta Mar. 0-1 
Naval-Morelrsnsa. 3-2 ^ 
Freamunde - Sp.Eiplalio. 2-1 
Sp.CovIIPi - UtipJIVBi. 1-0 
Fslgualias-Laça. 1-0 

Proxlnajornada 
(3r jomada) 

limnsl - Chms 

Isçi - EsiMsmdt 
•caMmlci . rsçuFiiraln 

Virilm - unii« umit 
Nnttlil . Hall 

Btm-Mir . Naval 

Maralransa - Frtamunilt 

Eaiilnlia . cavNIia 

Uns - Falgiialna 

SÉRIE AÇORES APURAMENTO DO CAMPEAO 
pjBiiada-'OiBta 

Vila Franca - Santo Anlonis. 1-1 
Oniio Micaalanit - Pralanta. 0-0 
Foinon: Madalana. 

MMITENOiS 
Fayai - Vilanevensa. 0-2 
Laiensa-Oeira.7-1 
FolpouiAouia 

CLEOOIPA 

CIEOOIPA I 
1MICAELENSE 5 
2PRAIENSE S 
3MADALENA 4 
4VILA FRANCA 5 
5STANT0NI0 5 

P 
S3 
45 
36 
31 
30 

1UIENSE 
2 AGI 

Pionnida 
Santa antonio - llaiAo Micaolanso 
Praionn - Madalona 
Folpa: Vila franco 

I 

hmh 4 
3VILAN0VENSE5 
4MYAL 5 
SBEiM S 

?*|«niada 
Vilanoveiist * lajansa 
Raira-Aguia 
Folga: Payai. 

P 
32 
30 
29 
20 
13 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Claiiiflcaçôci (Zooa Norie) Cla$siiicaçô€$ (Zona Soi) 
CL ECJinPA 

1 MARCO 
2 FAMALICÂO 
3 FC PORTO B 
4 LEIXÔES 
5 INFESTA 
6 CANELAS 
7 VIZELA 
8 VILANOVENSE 
9 FAFE 
10 SANDINENSES 
11 LOUROSA 
12TROFENSE 
13 ERMESINDE 
14CAÇ.TAIPAS 
15JOANE 
16 LIXA 
17 BRAGA B 
18 VIANENSE 

J “ Resultados 
Sandinenses- Ermesinde, 1-0 
Vizela ■ Famalicâo, 1-3 

25 52 Sp. Braga "B" - FC Porto "B", 1-0 
25 45 Lourosa - Vilanovense, 2-1 
25 42 Lixa - Caçadores Taipas, 0-1 
25 40 Infesta • Marco, 3-3 
25 39 Vianense - Leixôes, 1-2 
25 38 Joane - Fafe, 0-0 
25 37 Canelas - Trofense, 2-1 
25 34 „ . , 
25 33 20-jornada 
25 33 Famalicâo • Ermesinde 
25 33 FC Porto "B" - Vizela 
25 29 Vilanovense ■ Sp. Braga "B" 
25 28 Caçadores Taipas • Lourosa 
25 28 Marco • Lixa 
25 26 Leixôes • Infesta 
25 26 Fafe • Vianense 
25 23 Trofense - Joane 
25 21 Canelas • Sandinenses 

CL EQjÜIPA 

• fôVÀRENSg' 
ïgiiSÀaJOANENSÈx:;:®;; 
SÀCAD^VISEU ^ 
4SP.POMBAL 

; ;;5 VILAFRANQUENSE 
STORRES NOVAS ; 
TOLtVBAIRRO : : 
8FEIRÉNSE 

LOÜRfNHANENSE 
■lÔARRlFANENSE.: 
M MARINHENSés:: 
12CALDAS . 
1S OLIVEIRENSE ^ - 
W tÔRREENSE . .. 
iSCAMARATE : : : 
16: PENICHE 
17AGUEOA 
18BENEDITENSE 

::1Ô GUARDA ^ 
2^ CUCUJÂÉS 

:2â 
:(29- 
: 29 
29 
29 
29 • 
29 
29 
29 
29 
29 : 
29 
29 
29 

;:'29 : 
q 

x29:> 
-29";^ 

29 
29 

63 . 
52 

'49>^ 
49 m 

-A5 
44; 
44,; 
41 
40 
39 
38 
38 
34 : 
32 
32 
30 

'29 
: 25 

24 

Resultados   
: ■ ' Féiiénse:«Gtiarda, 
: ; MartnhôP^ Ÿ Arrifanense, C^ï ; : 

Sanjoanertse - Torreense, 2-1 
Beneditensé ♦ Pénicrte, 1-1 

? Âgùias Camarate-ltofres Novas. 2-3 
i: VHàfranguBnse - ÇùÇüjàes, 7-t 

Acad. Vlseu * ONvçirense, 3-1 : 
^oüHnNartense - Caldas, 3-1 
Agueda r Ofiveira do Bairro, 1-1 
OvarBisé ♦ .Sp. Pombal, 2*1 

30* jomada 
Arrifanense - Guarda 

Torreense * ;Marinhense ; 
:P6niche » Sanjoanensè 

. Çeneditense 
Cucujles ^ Aguias 

: Ça, Olfvàifértse VilaffanqueflBB 
Caldas Acad- Viseu 

' ; piivaira Lto Bairro; ;ï: l,Wrthanônsa 
: Sp, Pombal i Agueda ; • : ; 

Qyarense : Felrénse:; 

CL EQUIPA 

1 NACIONAL 
2 PORTIMONENSE 
3 CÂMARA LOBOS 
4 U.MADEIRA 
5 BARREIRENSE 
6 OLHANENSE 
7 MACHICO 
8 ESTORIL 
9 MARl'TIMO B 
10OPERÂRIO DES 
11 ORIENTAL 
12 SESIMBRA 
13 BENFICA B 
14 LUSITANIA 
15CAMACHA 
16LOULETANO 
17 RIB.BRAVA 
18AMORA 
19 JUV.ÉVORA 
20ALCOCHETENSE 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

64 
58 
54 
53 
50 
49 
46 
45 
42 
39 
38 
37 
37 
36 
33 
31 
22 
21 
19 
18 

Resultados 
Portimonense - Alcochetense, 5-1 
Lusitânia - Ribeira Brava, 4-0 
Amora - Uniâo da Madeira, 4-6 
Estoril-Praia - Oriental, 1-1 
Barreirense - Câmara de Lobos, 0-0 
Camacha - Benfica "B", 1-1 
Maritimo "B" • Operàrio Desportivo, 1-0 
Sesimbra - Juventude, 2-1 
Nacional da Madeira • Louletano, 3-1 
Olhanense - Machico, 6-0 

30* jornada 

Ribeira Brava • 
Uniao da Madeira 

Oriental 
Câmara de Lobos 

Benfica "B" 
Op. Desportivo 

Juventude 
Louletano 

Machico 
Olhanense 

Alcochetense 
Lusitânia 
Amora 
Estoril-Praia 
Barreirense 
Camacha 
Man'timo "B" 
Sesimbra 
N. da Madeira 
Portimonense 

Campeonato Nacional de Futebol III divisâo Classificaçôes e resultados 
Série A 
CL EQUIPA 

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 SERZEDELO 
4 RIBEIRÂO 
5 VILAVERDENSE 
6 LIMIANOS 
7 SÀO MARTINHO 
8 MACEDO CAV. 
9 MERELINENSE 
10 VALENCIANO 
11 MARIA FONTE 
12 MONTALEGRE 
13 AM ARES 
14CABECEIRENSE 
15 MONÇÀO 
16ÀGUIAS GRAÇA 
17 VIEIRA 
18 JUV.RONFE 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

58 
49 
49 
46 
43 
39 
39 
38 
38 
36 
35 
34 
33 
33 
32 
30 
28 
26 

Série B 
CL EQUIPA 

1 GONDOMAR : 
:i;2 LOüSADA 

;4DRAGÔESSAN;;;: 
5PEDHOUÇOS 
6FIÀËS: 

K.7;ViLA:RÊAL;;;ï.-;::x;*v: 
8 P.RUBRAS 
9 LAMEGO 

.lOXMONCORVO 
mi ESMÔRIZ ; : 
MRlOtiNTO::;:::^ 
::;i SAVANTES 

14:AMÀRANTE : • 
1SVALONGUENSE 

: ITCASTMAIA 
: 18LO0ÂO 

28 

28 
28 
28: 
28- 
28 
28 

2B 
:28^ 
28 
28 
28:; 
28 

; 28 
28 
28 

62 ; 
59 
56 
47 ; 

45 

42 
VTF 

38 

::M:; 
• 33- 

32 
26 

22 
17 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 U.COIMBRA 
2 SÀO JOÀO VER 
3 ESTARREJA 
4 SÀO ROQUE 
5 AVANÇA 
6 OL.HOSPITAL 
7 VALECAMBRENSE 
8 SOURENSE 
9 CESARENSE 
10 MIRANDENSE 
11 MANGUALDE 
12 F.ALGÔDRES 
13 0LIV.FRADES 
14ANADIA 
15TOURIZENSE 
16 MEALHADA 
17 MILEU 
18 VOUZELENSES 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

53 
52 
49 
49 
45 
43 
42 
40 
39 
37 
36 
35 
35 
34 
29 
27 
26 
19 

SerteD 
CL EQUIPA 

; 1 FÂTfMA : 
mALCAiNS ; 

3 PORTOMOSENSè ; 

; 4 BENFICA CB 
5 E,PORTALEGRE 
6 FAZENDENSÉ 

;::7:FERROVlÀR}OS - 
SÜ.tOMAR 
9 VmSERNACHE 

: 10CORUCHENSE 
11 U.SANTARéM ; ; ^ 

:::;i 2 CARANGUEJEIRA ; 
ïmBlOOEmENSE 
: 14ALCANENENSE 

.ISAVfâENSÊS 
: :.16R1ACHENS£ 
t::17;:IDANHENSE i ;:;; 

18PON1ERROLENSE' 

28 
28 

;'2â;:.: 
28:::: 
28 
28 
28;; 

::'28':;; 
''26^;; 

28 
28 
28 
28 

;28: 
28 
28 
28 

"28::;: 

62 
■58:: 

54 
î>’ 

46 
42 
39 
16 

35 
32 
29 
27 

-;24; 
24::;: 
23 
20 

Série E 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 ATLÉTICO 
3 SINTRENSE 
4 SAM.CORREIA 
5 FANHÔES 
6 PORTOSANTENSE 
7 OL.MOSCAVIDE 
8 SÂO VICENTE 
9 FUT.BENFICA 
10 PONTASSOLENSE 
11 CACÉM 
12 1® MAIO 
13MAFRA 
14 REAL 
15 ELVAS 
16 SACAVENENSE 
17LOURES 
18 VIALONGA 

28 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
28 
28 
28 

67 
54 
46 
42 
42 
41 
41 
38 
37 
34 
33 
31 
31 
31 
31 
28 
27 
26 

Série f 
CL EQUIPA 

1 LuaèvoRA : 
2 SEIXAL ;: 
3 ESTRELA VN 
4 PES,CAPAR1CA 
5 DESP.BEJA 

; 6 PINHALNOVENSë 
yQUARTElRENSE 
8PALMELENSE:: 
9 VASCO GAMA ' 

KjOURlOUE 
:i1 AUwIANSlLENSe 

: 12ALMW>A : 
-iaLUSftVRSA;:; 
:i4ESP.LAGOs: ::: 

: 1SU.MONTEMOR 
ié PORTÊL : ï 

:;::.1'7:-ÉAGOÂ 
18ALJUSTRELENSE 

28 
28 
28 ; 
28 
28; 
28 

;28;; 
:28;; 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

63 
62 

:56 
: 50 

46 
43 

:>43„: 
42 
42 

;37 
::33 

: 3o : > 
23 

,':.14 
12 
11 

Bragança - Sâo Martinho. 2-1 
Serzedelo - Merelinense, 1-1 
Juv. Ronfe - Monçâo, 2-3 
Maria da Fonte - Cabeceirense, 5-2 
Vilaverdense - Amares, 3-3 
Valenciano • Vieira, 2-1 
Limianos - Pevidém, 1-0 
Âguias Graça - Macedo Cavaleiros, 2-2 
Ribeirâo - Montalegre, 1-1 

Tv :dé Moncorvo - Drà; Éartdlnëft^s^ 1 -4 
Gondomar- Castelo da Mala. ; o: 
Esmoriz - V|la :Real, 2-4 

.:;;idü$adà:::r;GR.':taJTV8gp(.3fî::;':":' 
^•;Vâlofigwense^^^:;tdbâo;;::4rp||::;:;;:::::';;;:;:;^ 

' Réguâ -' PôdrQuçoS*,- I'^2':::;':;:;;:fi;::::; 
:-F:tâes - Rto TirTtq. 2-i : 
; ' Pedràs Rubéas :^: Paredes. 3-4 

Avintes - Amafanté;;2-^: ; :. 

Avança - Fornos Algôdres, 1-2 
Tourizense - Estarreja, 1-1 
Mirandense - Mealhada, 2-1 
Sâo Roque - Cesarense, 2-1 
Vouzelenses - Oliveira de Frades, 1-2 
Mangualde - Anadia, 0-0 
Sâo Joâo Ver • Oliveira do Hospital, 1-0 
Mileu - Valecambrense, 4-5 
Uniâo de Coimbra ■ Sourense, 1-1 

: Alcanenense - Portofhosense. 0r1 T 
Uniâo dôîomar -U. de Santarém.2^.1 : 
Ferrpvléirtqs:^; Avisenses, 2-î 
Serti. CaâtJBrartco 'Çafartguojeira, 2'-0- : 
Eàtima ^ Idanhense» 4-0 

: Fâzendervsé -Âlcains, A-1 
• Coruçhense - Pontêrrolense, 7-^1 :; : : 

■ Vrtoriâ Semache - Estera; i- t : i;:; 
Bldoôtrense :- Riachense, 1 -2 ; ; ; 

Samora Correia - Oli. e Moscavide, 1 
Pontassolense - 1* Maio, 0-2 
Sâo Vicente - Real, 1-0 
Fanhôes - Futebol Benfica, 1-2 
Loures - Sacavenense, 3-1 
O Elvas - Cacém, 1-0 
Atlético - Sintrense, 1-0 
Mafra - Vialonga, 2-1 
Portosantense - Casa Pia, 2-1 

:;;üi:dé Mçaiiemor - Alrriansftense(: l-l;:, 
■ Esperança Lagos cÀimada, 2r0: P 
; ; Lagoà :- Pairnelertse, O-1 p; 
: Aljustrelensei*: Luatànd, de Éyorai: 0*5 ; 
: Pinhainovensé • Vasoo da Gamà. 3p 
.('Porte}. - OuriCfue.' 2-1 :■ 

Seixal'- Lusitano VRSA, S-O ; 
Pescadores - E; Vwdas Novas,:j-ri : ::, 
Quarteirènsô Oesp. Beja,: 6-2 
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CiRV 
RADIO 
INTERNATIONAL 

Tel : (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 

FESTIVAL PORTUGUÊS RÂDIO E TEIIVBÂO 

7- Adeus a Mariano Rego 
2- Pioneiros vào ter a sua Galeria 
3- Mario Silva e Betty Disero lado a lado 
4- Cantigas 
5- Noticias e Desporto 
6- Curiosidades Às 08:00 am e até às 09:00, 

alegre o seu despertar corn 
Festival Português no Canal 20. 

TÙROHTQ^S 

CIRV-FM A ESTAÇÂO 
DO FUTUROm 

Uma vitôria e um 
recorde da Europa 
sâo os êxitos que o 
atleta do Maratona 
trouxe de mais uma viagem a Londres. 
Manuela Machado foi nona classifîcada e 
Fernanda Ribeiro nâo terminou a prova 

Uma corrida de sonho. Assim se pode descrever a performance de 
Antonio Pinto na Maratona de Londres. Para além de ter obtido a terceira 
vitôria (92, 97, 2000) nesta conceituada prova, o atleta português 
estabeleceu também o novo recorde europeu: um 
  Continua na pàgina 26 

Veja domingo 
pela maiihâ em 
The New VR 
o Festival 
Português-TV 

NOVE HORAS DIÂRIAS 
DE RÂDIO AO SERVIÇO 
DA CULTURA 
PORTUGUESA 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVéS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

Corn os desfëchos conhecidos da 30a. jornada, na 
carruagem da frente do comboio da "la. Liga" do futebôl 
profissional português s6 ficaram Sporting e F.C. do Porto. 
O Benfica, em vet de Polar apanhou um "Foleiro" pela voz 
do Mendes e, se calhar, corn toda a razâo, segundo se viu 
pelas imagens do Benfica-Belenenses, corn um 2-3, 
desmancha-prazeres. Os "foleiros" se conseguirem o 3o. 
posto, jâ nâo ficam mal de todo...Guimarâes e Boavista, 
perseguem os postos que dâo lugar à "Europa"-2000. Por 
isso, todos os cuidados sâo poucos! 
O Alverca, em desiquilfbWo, foi ao Algarve pôr o Farense 
mais aflito do que estava, assim como o Santa Clara que, 
claro, foi batido em casa pelo F.C. do Porto, e ficou mais 
ultimo. Com o mesmô problema estâo o Campomaiorense e 
o Vitôria de Setùbal, ambos derrotados e de novo mais 

atrasados. Salgueiros e Rio Ave, corn sortes diferentes, 
também estâo em âguas turvas... 
A prôxima jornada, a 31, é um grande 31 para muitos. 
Tomem nota: Sexta-feira, dia 21, corn transmissâo no 
SporTV, às 4pm, Rio Ave - Sporting e, corn transmissâo na 
TVf, às 4pm, Uniâo de Leiria - Benfica. Uma sexta-feira 
Pascal cheia... 
Sâbado, dia 22, às 11 am, Belenenses - Salgueiros; 
Campomaiorense - Santa Clara; Braga - Farense e Alverca - 
E. da Amadora. Depois, às 2pm, corn transmissâo na RTPi, 
F. C. do Porto - Setùbal e, às 4pm, corn transmissâo na 
SporTV, Boavista - Gil Vicente. 
Segunda-feira, dia 24, o ültimo jogo da jornada entre o 
Guimarâes e o Maritimo, às 3:30pm, corn transmissâo no 
SporTV. 

Dâ-nos a sensaçâo que sô o F.C. do Porto 
pode dormir descansado. Mas, em 
futebol, alguém pode dormir à vontade? 
Boa Pâscoa. Quai a cor das amêndoas? 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

iMfWUNK tfa PIÉSCM - 2tM. 
BUMS paraaMmi? 


